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DAS PRIMEIRAS NOTAS À CANÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem não tem um passado é porque não viveu. 

Zelão (n.1946) 
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1. O despertar da música 

José Luiz Nammur nasceu em 1946, um ano após o fim da Segunda Grande 

Guerra, quando o mundo começava a se recuperar do horror e a esperança emergia 

aos poucos. No Brasil, tinha sido promulgada a quarta Constituição da República sob 

a presidência do general Eurico Gaspar Dutra, eleito por sufrágio universal, e 

responsável pelo início do Período Democrático que duraria até 1964.   

José Luiz foi o único rapaz dos três filhos do casal Bagarelli-Nammur, Luiz e Elza.  

Nascido no bairro de Pinheiros, em São Paulo, ali morou durante vinte e três anos 

com os pais e as duas irmãs, — Lucia dois anos mais velha e Silvana oito anos mais 

nova.  

Foi Lucia que o apelidou de Zelão, — nome que o tornaria conhecido na vida 

pessoal e profissional. Ele tinha onze anos quando a brincadeira começou durante as 

férias que passavam em Embaré, uma praia de Santos. Todos os dias Lucia e uma 

amiguinha que estava de férias com eles acordavam Zelão para o café da manhã, 

dizendo: “Zelão, leite e pão”. O apelido extravasou os limites da brincadeira e ficou.  

 

Música, quase um instinto | 1957-1958 

A música entrou na sua vida na mesma época em que lhe nasceu o novo nome. 

Não foi planejado como acontece com aquelas decisões que definem uma profissão e 

ocupam o pensamento durante anos. Foi um acontecimento trivial, costurado no 

cotidiano, mas que teve a força de moldar o seu destino. Tudo teve início no dia em 

que o pai e Lucia, a mesma irmã que o batizou tardiamente, foram aprender a tocar 

violão com o Sr. Alencar, um amigo da família.  

Zelão, irrequieto, e dando os primeiros sinais de uma rebeldia pré-adolescente, quis 

acompanhá-los, argumentando que também gostaria de aprender música. O pai 

respondeu que não, — que ele precisava se concentrar nos estudos, mas deixou-o ir 

enfatizando que seria um mero observador. Zelão cumpriu à risca as ordens do pai, — 

quieto e mudo num dos cantos da sala acompanhando atentamente a aula.  

Em casa aproveitou as ausências do pai e da irmã para pegar no violão à socapa e 

repetir os exercícios que o professor tinha ensinado.  

 

Na aula seguinte Zelão voltou a acompanhar o pai e a irmã. O professor pediu que 

tocassem as notas aprendidas na primeira aula, mas nenhum dos dois lembrava. Zelão 

disse: “eu sei”. O professor, surpreso, questionou como ele poderia saber. “Eu sei”, 
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insistiu Zelão com uma firmeza desconcertante, que seria um dos traços de sua 

personalidade.   

“Dá o violão para ele”, o professor pediu ao pai de Zelão. Ele pegou o violão e 

começou a tocar as notas que o pai e a irmã deveriam saber, — e havia treinado às 

escondidas. Depois de ouvi-lo dedilhar os primeiros acordes, o professor não teve 

dúvidas sobre quem deveria ser o aluno, e decidiu que queria ensinar Zelão a tocar 

violão.    

Aprender a tocar foi quase instintivo para Zelão. Ele tinha um ouvido e uma visão 

fotográfica para a música que ninguém imaginara, — nem mesmo ele. Mas foi assim, 

quase inadvertidamente, que começou a sua história como músico. E a rebeldia sem 

causa, que começava a despontar com os alvores da adolescência, se transformou 

numa rebeldia com causa: Zelão encontrou na música a vocação e o propósito da sua 

vida.   

 

“Abismo de rosas” 

Senhor Alencar lhe deu pouco mais de dez aulas. O aprendizado acontecia com 

músicas antigas que o professor tocava. Ele dizia: “vamos aprender a tocar esta 

música”.  Zelão escutava e ia para casa ensaiar com o violão do pai, — um violão 

muito simples, mas que servia bem para aquele propósito inicial. Várias vezes ele 

levou o violão para o banheiro. Zelão justifica que “quem gosta de um instrumento 

faz isso, não se separa dele”. E foi sempre assim: nas aulas seguintes Zelão já estava 

tocando as músicas que o professor lhe ensinara nas lições anteriores.  

Uma das primeiras músicas que aprendeu foi o clássico “Abismo de Rosas”, 

composta em 1905 pelo grande violinista Canhoto, quando ele tinha apenas dezesseis 

anos, após sofrer um desgosto de amor por ter sido abandonado pela namorada, a 

filha de um escravo.  

“Abismo de Rosas” era a porta de entrada do violonista. Zelão confessa: “isso tinha 

uma parte boa, porque fazia sucesso com os pais das meninas. Você agradava também 

à família, o que era muito importante na época”. 

 

Bossa nova 

Em 1958 nascia a Bossa Nova com a canção “Chega de Saudade” (letra de Vinicius 

de Morais e música de Tom Jobim).  
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Zelão, então com doze anos, escutou a gravação e ficou maravilhado. Ele não tinha 

ainda qualquer noção de harmonia e se encantou com aquela música graciosa e 

melancólica que representava algo novo, — diferente de tudo o que escutara e 

aprendera a tocar.  

A curiosidade, um traço que lhe abriria muitos caminhos, o levou a aprofundar os 

seus parcos conhecimentos musicais. Decidido, foi à procura de alguém que pudesse 

lhe ensinar mais sobre música. Na rua onde morava havia uma plaquinha discreta 

que anunciava “professora de violão”. Ele não hesitou e foi até lá. A professora, uma 

carioca chamada Vivila que só ensinava iniciantes, perguntou se ele já tocava. Zelão 

respondeu que sim, — “tocava alguma coisa”. Ela disse: “quero que conheça o meu 

irmão, ele toca muito bem”. E o apresentou ao irmão, Luiz Roberto Oliveira, que hoje 

é compositor, arranjador, instrumentista, produtor e coautor do livro “Histórias de 

canções: Tom Jobim”. 

Foi Luiz Roberto que colocou Zelão definitivamente na trilha da bossa nova ao 

fazê-lo escutar discos do Baden Powell, Sylvinha Telles e outros cantores ligados 

àquele movimento que marcou um dos pontos altos da música brasileira. Muitas 

vezes Luiz Roberto tocava, e Zelão escutava, para depois repetir, exatamente como 

fizera com o seu primeiro professor, o Sr. Alencar.  

 

O seu aprendizado musical nunca aconteceu com base na leitura de partituras. Foi 

sempre um aprendizado prático, de ouvido. A sua prodigiosa memória, que até hoje 

assombra, aliada a uma percepção musical incomum, permitiram que aprendesse 

intuitivamente depois de escutar as canções. Zelão possui uma memória e visão 

seletivas para a música. Ele afirma: “se eu ficar sem ver alguém por algum tempo, eu 

não lembro o seu rosto. Esqueço. Sou uma desgraça. Mas musicalmente é uma coisa 

incrível, lembro tudo”.  

 

Após dois anos de aprendizado, Zelão compôs a sua primeira balada com Ernesto 

Piovesam Junior, seu vizinho e, também, seu primeiro parceiro musical.  

A letra, embora singela, revela emoções surpreendentes para alguém que tinha 

somente treze anos: 

Você partiu | 1959 

Você partiu 

Sem me levar contigo 

Deixando por castigo 

Meu coração na solidão 

Nunca mais irei lhe falar 
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De amor 

Nunca mais irei lhe chamar  

De querida 

Porque você deixou meu coração 

Na solidão 

 

Ernesto fez ainda uma versão em inglês para encantar e impressionar as meninas. 

 

“Entra freguês...” | 1959 

Paralelamente à música, Zelão desenvolvia outras atividades. O seu pai trabalhava 

no centro de São Paulo, onde tinha um escritório de contabilidade. Zelão, com quase 

treze anos, saía do Liceu Coração de Jesus para se encontrar com o pai no escritório, 

mas, em vez disso, ocasionalmente desaparecia sem que ninguém soubesse do seu 

paradeiro. 

Um dia, o pai preocupado com tanto mistério decidiu procurá-lo. Não foi difícil 

encontrá-lo na Ladeira da Memória, em frente de uma casa que não tinha mais um 

metro por dois. O pai tomou um susto quando viu Zelão na porta, gritando com 

grande desenvoltura: “entra freguês: guarda-chuva, sombrinha, pente, botão”.  

A pequena casa tinha de tudo e era, na prática, um camelô.  

O pai perguntou o que ele fazia ali e ele respondeu que estava trabalhando. O pai 

inconformado com os rumos da vida de Zelão se lamentou “ai meu Deus, meu 

filho...”, como se só a ajuda divina pudesse ajudá-lo a refrear a inquietação e a audácia 

do jovem.  

Zelão justifica aquele primeiro emprego com o pragmatismo que lhe é habitual e 

que simplifica muitas vezes a realidade: “eles me pagavam. Eu estava ganhando uma 

graninha... Eu gostava”. 

Depois daquilo nunca mais parou de trabalhar. Ficou algum tempo numa fábrica 

de móveis, onde montava móveis, vendia, tirava nota e fazia tudo o que fosse 

necessário antes de se aventurar pelo mundo jornalismo.  

 

Nascimento de um músico  

Luiz Roberto Oliveira começou a levar Zelão para pequenas reuniões e festas que 

aconteciam nos circuitos da alta sociedade em São Paulo e no Rio de Janeiro.  
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Zelão, com quinze anos, passou a conviver com pessoas que gostavam de música, 

em especial da bossa nova, e que convidavam vários artistas para tocar. Essas festas 

tiveram um papel muito importante porque abriram as portas para um novo mundo 

que lhe permitiu conhecer outros músicos, e iniciar uma teia de relações e amizades 

que o acompanharia pela vida.  

 

Durante essas suas andanças tropeçou com Toquinho. Nascidos no mesmo ano, 

eram amigos de infância e haviam frequentado o mesmo colégio, o Liceu Coração de 

Jesus. Quando tinham doze ou treze anos, passavam as férias de verão juntos sempre 

que a família Bagarelli-Nammur ia para Santos. E era frequente ver os dois na praia 

tocando violão e cantando. Mas, para Zelão, o antigo colega era Antônio Pecci Filho, e 

só se tornou Toquinho quando se reencontraram nas noites paulistas e passaram a 

fazer vários shows de bossa nova em festas de colégios e faculdades. 

Nessa época Zelão conheceu e, também, passou a tocar com outros grandes artistas 

como Ana Lúcia (1942-2011), Geraldo Vandré (n.1935), Tuca (1944-1978), Roberto 

Morel (n.1942), Chico Buarque (n.1944), e Théo de Barros (n.1943), que se tornaria um 

dos seus grandes companheiros musicais e amigos.  

 

Théo, autor da “Disparada” com Geraldo Vandré, uma das duas músicas 

vencedoras do Festival da TV Record em 19661, marcou outro ponto de virada na vida 

de Zelão. Se Luiz Roberto foi o responsável por introduzi-lo no mundo da música e lhe 

deu uma base musical, Théo de Barros representou o aperfeiçoamento.  

Foi com Théo que Zelão aprendeu a ter liberdade de criação, — talvez a mais difícil 

das lições para um músico, porque a criação é o estágio mais elevado de um artista. 

Esse é o momento em que o músico deixa de seguir os outros, de interpretar sobre a 

obra dos outros, e passa a criar a sua própria obra. É o verdadeiro momento do 

nascimento de um músico, — é quando surge a sua identidade, com todos os traços 

distintivos que o tornam único.  

 

Graças a esse aprendizado, em 1962, com apenas dezesseis anos, Zelão compõe com 

o excelente letrista Roberto Morel a música “Pingo d’ Água” que seria gravada pelo 

próprio Morel.   

 

Título: Pingo D’ água | Data: 1962 | Criação: Zelão e Roberto Morel | Cantor: 

Roberto Morel | Gravadora: Continental |  

                                                             
1 A “Disparada” de Théo de Barros e Geraldo Vandré divide o 1° lugar com “A Banda” de Chico Buarque.  
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Imagem 1 | Capa do disco “Pingo d´Água” 

 

 

O jornalismo | 1962 

Durante o período em que estudou no Colégio Fernão Dias Paes, um colégio 

estadual, embora difícil e exigente, Zelão foi trabalhar na “A Voz de São Paulo”, um 

jornal do seu bairro. Ele estava decidido a ganhar dinheiro.  

Os estudos se tornaram o seu calcanhar de Aquiles. Após o primário deixou de ser 

bom aluno porque relegou a escola para segundo plano. Passou a usar toda a sua 

garra e inteligência para investir no mundo exterior, especialmente na música, 

negligenciando os estudos.   

O seu papel no jornal era eclético, — Zelão fazia de tudo um pouco: saía para 

escrever reportagens, revisava o jornal, vendia propaganda. Além disso, assinava duas 

colunas: a Discosemana, que falava de discos, e assinava como Zelão, e a Cinemania, 

que assinava como J. L. Namur. Foi graças à Cinemania que teve um acesso precoce 

ao mundo do cinema. Como era menor, a carteira de jornalista permitia que entrasse 

gratuitamente nos cinemas, e assistisse muitos dos filmes classificados para maiores 

de dezoito anos. Depois comentava na sua coluna de cinema com a segurança de um 

expert.  

 

Foi ao vender anúncios para esse jornal que deu os primeiros passos na propaganda 

sem que tivesse consciência disso. Só mais tarde, ao olhar para trás, o seu percurso se 

tornaria claro. Zelão sabe que muitas vezes é assim: só mais adiante é que se 

compreende certos acontecimentos do passado e eles revelam todo o seu significado.  



                                        Jingles do Brasil | 1967-2017 
 

I. M. Martins                                                                              Página | 16  

 

Para vender anúncios, Zelão teve uma ideia brilhante: abria as revistas Manchete 

ou Cruzeiro, escolhia algumas figuras e desenhos de mulheres com seus belos 

vestidos, recortava, colava numa folha de papel sulfite, adicionava uma frase ou outra 

e ia vender para as lojas de modas da Teodoro Sampaio, dizendo “olha como pode ser 

o seu anúncio”. Zelão começou a criar anúncios sem conhecer sequer os rudimentos 

da propaganda. “Foi instintivo”, ele explica, “achei que aquilo ia funcionar, porque as 

pessoas gostam de comprar aquilo que veem”. 

Ele preferia vender propaganda a revisar o jornal, outra de suas múltiplas funções. 

“A revisão era terrível”, queixa-se Zelão. O jornal era preparado em linotipo, no centro 

da cidade, nas instalações de outro jornal, o “Correio Paulistano”. Era um trabalho 

noturno. Zelão ficava lá durante a madrugada enquanto prensavam as folhas 

enormes, que ele tinha que ler, assegurando-se de que não havia erros. Agora, mais de 

meio século depois, se questiona, com algum espanto: “como é que aquilo podia ser 

da responsabilidade de um moleque?”. A verdade é que a maturidade de alguém com 

dezesseis anos em 1962 é muito diferente, e maior, do que alguém com a mesma 

idade nos dias atuais. E Zelão foi um pouco precoce. Exemplo disso é o caso do 

Hospital Emílio Ribas.  

 

O editor chefe do jornal mandou-o fazer uma reportagem: Zelão tinha que cobrir a 

inauguração do Hospital Emílio Ribas, ao lado das Clínicas, e trazer algumas 

imagens. O hospital tinha inaugurado, mas não havia uma única fotografia do local.  

Zelão foi acompanhado do fotógrafo, um japonês metódico. Quando chegaram ao 

local se depararam com os seguranças do hospital, que os impediram de entrar. 

Aquilo soou de imediato como um desafio, e Zelão nunca foi capaz de resistir a um 

bom desafio. Deu uma volta e avaliou os muros com atenção porque não estava 

disposto a sair dali sem a fotografia que o chefe lhe pedira. Por fim decidiu pular o 

muro e mandou o japonês fazer o mesmo. Os dois entraram no hospital e 

descobriram a razão de tanto secretismo: o local estava completamente vazio. A 

fotografia saiu na primeira página do jornal e a história foi bombástica: a inauguração 

do hospital era falsa. O editor cumprimentou Zelão e o promoveu “oficialmente” a 

repórter. 

Depois da “A Voz de São Paulo”, Zelão ainda passou por mais dois jornais: a “Gazeta 

de Pinheiros”, e a “Voz Operária”, um jornal totalmente de esquerda. Nestes jornais, 

Zelão se limitou a ser contato na área comercial vendendo espaço publicitário.  
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A noite | 1963 

Zelão começou a viajar para São José do Rio Preto, cidade do interior de São Paulo, 

com um amigo, Homero Honório Ferreira Filho, conhecido como Homerinho, que 

mais tarde se casaria com uma das irmãs do Chico Buarque (n.1944), a Cristina.  

O ano era 1963. No Rio de Janeiro estreava o musical “Pobre Menina Rica2”, 

assinado por Vinicius de Moraes e Carlos Lyra, de quem Zelão também se tornaria 

amigo. Homerinho e Zelão decidiram encenar o musical em São José do Rio Preto, no 

clube Monte Líbano, onde passavam as noites bebendo. Zelão, apesar da sua 

juventude, já gostava da noite e da sua cervejinha. Um ano antes tinha começado a 

fazer serenatas na casa de um e de outro, — em um mundo onde entrou pelas mãos 

de Luiz Roberto Oliveira — e, aos poucos, passara a ser requisitado para tocar 

ocasionalmente em clubes e bares.  

Zelão e Homerinho ficaram quase um mês em São José do Rio Preto fazendo a 

apresentação da “Pobre Menina Rica”, com grande sucesso. Amauri Junior, jornalista 

e reconhecido apresentador da televisão, que na época era colunista social do “Diário 

da Região”, publicou várias notas sobre o espetáculo encenado no Monte Líbano.  

A mãe de Zelão, Elza Bagarelli-Nammur, guardou todos esses recortes com as 

menções do filho na imprensa, quando a fama começou a rondá-lo. Porém, anos 

depois, Regina Scarpa, primeira mulher de Zelão, encontrou a caixa preta dos 

documentos de juventude e ao descobrir várias “inconveniências” do marido ao longo 

dos anos, a incendiou. O fogo engoliu papeis e fotos, mas os acontecimentos persistem 

teimosamente intatos na memória de Zelão. 

 

No retorno a São Paulo, Zelão acompanhou Roberto Ribeiro (1946-1996), um 

exímio violonista, à boate onde ele tocava de vez em quando, a “Music Box”.  

O dono da boate, Maiá, um mulato gay de quase dois metros de altura conhecido 

como “Madame Satã de São Paulo”, viu Zelão tocar violão e o convidou para trabalhar. 

Roberto Ribeiro, preocupado com a juventude de Zelão, argumentou que ele só tinha 

dezesseis anos (faria dezessete no final do ano). Mas aquele fato não abalou o dono da 

boate, que respondeu prontamente para Zelão: “isso não importa. Você vem tocar aqui 

e eu lhe pago”.  

Zelão entrou definitivamente na música e na noite ao tocar na boate que, segundo 

sua descrição, “era frequentada por muitas moças alegres”. O local, por ser um reduto 

de atividades menos lícitas, era vulnerável e suscetível às batidas policiais. E eram 

                                                             
2 O espetáculo estreou no Rio, na boate Au bon Gourmet, com Vinicius de Moraes, Carlos Lyra, Nara Leão e o 
conjunto de Roberto Menescal. Os arranjos eram do maestro Radamés Gnattali.  



                                        Jingles do Brasil | 1967-2017 
 

I. M. Martins                                                                              Página | 18  

 

aquelas moças alegres que levavam Zelão para os seus camarins e o protegiam 

quando percebiam que a polícia estava prestes a aparecer. Ele teve um acesso 

privilegiado a esses mundos femininos e talvez isso tenha contribuído para acentuar o 

charme com que sempre lidou com as mulheres.   

 

João Sebastião Bar e Bar Bossinha | 1963-1966 

Zelão começou a percorrer e a conhecer os bares da Rua Major Sertório até 

desembocar no João Sebastião Bar, do jornalista Paulo Cotrim. Esse bar, inaugurado 

em 1960 no coração da cidade, espremido e iluminado com velas e candelabros que 

lhe emprestavam um ar lúgubre, tornou-se o templo da bossa nova paulista até 1967, 

quando fechou. 

Zelão tocava lá de vez em quando, ou como ele diz “dava canja”. Mas foi ali que 

conheceu artistas que se tornariam seus amigos e grandes nomes do cenário musical: 

Claudete Soares (n.1937); Taiguara (1945-1996); Walter Wanderley (1932-1986); 

Maricene Costa (n.1938), que Zelão acompanhava nas apresentações do Cambridge 

Hotel; César Camargo Mariano (n.1943); Leny Andrade (n.1943), que algumas vezes 

se hospedou na casa de Zelão em São Paulo, vinda do Rio de Janeiro; Dick Farney 

(1921-1987) e Clayber (n.1937), que na época tocava contrabaixo, mas é um gaitista 

que o acompanha nos shows até hoje.  

 

Na mesma época, Zelão tocava em outro bar famoso, o Bar Bossinha, que pertencia 

ao compositor, músico e violonista Geraldo Cunha (n.1936).  

O Bar Bossinha, na galeria Metrópole, era pequeno, — não tinha mais do que dez 

mesas. Quando alguém tocava e cantava não era necessário microfone, — o violão e a 

voz eram suficientes para encher espaço. Nessa época havia três pessoas que atuavam: 

o dono, Geraldo Cunha, Zelão e um jovem que tocava violão e cantava muito bem 

chamado Gilberto Gil (n.1942). Gil ainda chegava de pastinha porque era 

representante comercial da Gessy Lever. Zelão recorda que “os frequentadores do bar 

ficavam quietos para ouvir você tocar. Uma coisa que não existe mais”.  Esse respeito 

longínquo pelos artistas e suas performances o deixa nostálgico. 

 

A passagem pelos bares lhe permitiu alargar a sua rede social, ampliar 

conhecimentos musicais e, também, aumentar a versatilidade, — um traço que iria se 

revelar fundamental para o seu futuro enquanto compositor de músicas e criador de 

jingles.  
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Entretanto Zelão conheceu Silvia Góes (n.1947), com quem namorou por um curto 

período. Silvia, que faz shows com Toquinho até hoje, viria a se tornar uma maestrina 

reconhecida e viaja pelo mundo inteiro.  

Zelão a levou para tocar em um bar ao lado do Bar Bossinha, o Chá Mon, também 

na Galeria Metrópole. A mãe dela não gostou do arranjo, porque Silvia tinha dezesseis 

anos, e Zelão a estava arrastando para o mundo da noite. Mas foi ali, com aquele 

aprendizado inicial dos bares, que Silvia aguçou a sua percepção musical. 

 

Primeiro Festival da Canção | 1965 

Zelão mantinha a parceria com Roberto Morel, — com quem já fizera várias 

canções, incluindo o “Pingo d’ Água” — e, juntos, criaram “A dor de um amor”, que 

foi classificada no primeiro festival de música popular brasileira, da extinta TV 

Excelsior, em 1965.  

A música vencedora desse festival foi “Arrastão” de Edu Lobo e Vinicius de Moraes, 

que revelou Elis Regina (1945-1982) ao público. Clara Nunes (1942-1983), que 

também dava os primeiro passos para conquistar um lugar nacional, defendeu a 

música de Zelão e Roberto Morel.   

A presença da música de Zelão no Festival da Canção evidenciou o seu talento 

musical. Zelão, então com dezenove anos, já vinha acompanhando Geraldo Vandré há 

um par de anos, passou a ser ainda mais requisitado para os shows de bossa nova que 

abundavam em São Paulo.  

 

Os estudos | 1966-1967 

O equilíbrio entre a música e a escola tornou-se gradualmente mais difícil, — com 

prejuízo para a segunda. 

Zelão frequentava as aulas, mas como ele mesmo diz “era vagabundo”. Apesar de 

sua opção pela música, queria entrar na universidade e cursar direito, por influência 

do pai. Para alcançar esse objetivo primeiro tinha que terminar o colegial, uma tarefa 

que se tornou mais difícil quando se viu obrigado a fazer o CPOR (Centro de 

Preparação de Oficiais da Reserva) por um ano, no regimento da Cavalaria.  

Recorda que “todos os dias tinha que fazer a barba. O rosto precisava estar 

impecável. Se tivesse um único pelo, eu ficava de pernoite”. E todos os dias a sua mãe 

acordava religiosamente às cinco e meia da manhã para fazer um mingau de maizena 

com Toddy, que ele comia antes de sair de casa. 
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Zelão ia para o CPOR das sete da manhã à uma da tarde, exceto quando estava de 

serviço como oficial de dia, e precisava ficar no quartel. Mas nem as rígidas regras do 

serviço militar conseguiam mantê-lo quieto. De noite saia à socapa. Fugia para 

namorar uma menina que morava no outro lado da cidade. Ia de uniforme, 

ignorando o perigo de ser descoberto. Se o pegassem, seria punido com a prisão. 

“Nunca aconteceu”, conta Zelão, ciente de que aquele comportamento tinha tanto de 

corajoso quanto de inconsequente. “Às vezes é preciso arriscar”, argumenta. E seria 

assim durante toda a sua vida: arriscava usando aquela receita que misturava o 

perigo, a coragem e uma dose de inconsequência.  

 

Enquanto fazia o CPOR, conseguiu finalizar os estudos com o “Madureza”. Na 

década de sessenta existia um curso que permitia completar os três anos num só — 

era o Madureza, assim denominado por se destinar a um público “maduro”.  

 

O Madureza Ginasial ministrava disciplinas do ginásio para maiores de dezesseis 

anos, e o Madureza Colegial conferia aquele grau, o colegial, aos maiores de dezenove 

anos. Esse curso, criado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961, foi 

substituído pelo Projeto Minerva em 1971.  

Em 1967, Zelão se formou pelo Madureza e entrou na faculdade de Direito, no 

Largo São Francisco. O pai tinha dito que ele jamais entraria na faculdade. Zelão 

sentiu-se desafiado e entrou. “Desafio é comigo mesmo. Nunca resisti a nenhum”, 

enfatiza ao falar sobre os obstáculos e as dificuldades encontradas ao longo da vida, e 

que funcionaram como grandes impulsionadores para que seguisse adiante. 

Mas depois de entrar na Faculdade desistiu, porque a sua verdadeira vocação, 

aquela que enchia o seu coração, era a música. 

 

Formação religiosa | 1965-1967 

Zelão fazia parte da JEC (Juventude Estudantil Católica) e da JUC (Juventude 

Universitária Católica), que acabou abandonando por falta de tempo.  

Isso foi apenas o culminar da sua formação católica tradicional: ele foi coroinha, 

cruzado e congregado mariano. Mas isso também não foi o suficiente para sossegá-lo. 

Zelão recorda que o pai era continuamente chamado ao colégio salesiano Liceu 

Coração de Jesus para justificar o comportamento do filho, que matava muita aula.  
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Zelão fugia pela saída da igreja do colégio, usando uma passagem que 

desembocava em uma das colunas da igreja e lhe permitia escapar por ali. O objetivo 

era ir para a rodoviária, que ficava a duas quadras do colégio, para “apreciar as 

moças”, — confessa, malicioso. Às vezes escapava para ir ao Cine Santa Helena, na 

Praça da Sé, porque ali havia duas sessões pelo preço de uma. E depois de assistir aos 

filmes, ia para casa. Tanto podia ir sozinho como com amigos, mas era evidente que 

ele era o orquestrador dos planos. 

Zelão tinha conseguido uma bolsa de estudos no Coração de Jesus, um colégio 

particular, devido às suas excelentes notas no primário. Mas assim que entrou para o 

Ginásio estragou tudo. Devido à junção de suas notas ruins com o seu 

comportamento irreverente, ele foi convidado a se retirar. Depois disso passou por 

vários colégios. 

 

Nem mesmo a educação católica, que sempre alimentou a culpa como um 

processo para minar o prazer, conseguiu transformar as suas alegrias cotidianas em 

pecado. Zelão reconhece que tudo o que lhe dá prazer vira pecado à luz dos 

ensinamentos católicos, mas isso deixou de afetá-lo há muito tempo. Nos anos iniciais 

da juventude foi assaltado, uma vez ou outra, pela culpa, que tinha origem na sua 

formação, mas ele nunca achou que estava agindo errado. E sempre que a culpa 

rondava, Zelão resolvia rapidamente as contradições entre a vida prática e os preceitos 

religiosos recorrendo ao pragmatismo que lhe é característico. Ele justifica: “eu 

separava as coisas. E depois, se você peca mesmo, vai lá, confessa, e está tudo certo. 

Vai rezar umas ave-marias a mais”. 

Zelão confessa que a partir de certa altura frequentava a Igreja com o único 

propósito de ver as meninas na missa dos domingos. Algures, a caminho da vida 

adulta, deixou de achar que havia um conflito entre o que aprendeu no catolicismo e 

as práticas da sua vida. Tudo se resumia ao bem e à generosidade, — um dos traços 

mais vívidos de sua personalidade, e que excluía automaticamente da equação o 

entretenimento e o prazer. 

 

Primeira incursão nos jingles | 1967-1968 

Nas várias passagens por São José do Rio Preto, Zelão conheceu muita gente, 

inclusive sua primeira grande paixão, Sueli, com quem namorou por quase três anos. 

Zelão lembra que “já tinha tido um bando de namoradas, mas aquela foi a primeira 

paixão para valer”. 
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E foi ali que, em 1967, entrou no mundo dos jingles sem ter qualquer noção do 

fato.  

Zelão recorda que o pessoal do Rádio Independência costumava frequentar o clube 

Monte Líbano, na Galeria Bady Bassit, e depois de vê-lo tocar, pediram que fizesse 

uma música para identificar a emissora. No ano seguinte, Zelão fez mais uma música 

para o Rádio.  

Esse foi o seu primeiro produto, mas Zelão sempre o chamou de “música”. Só ao 

entrar no mundo da publicidade, em 1969, é que compreendeu que havia produzido 

os seus primeiros jingles.  
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2. Brasil da ditadura: a voz e a mordaça 

A passagem de Zelão pelo teatro se deu por meio de Vânia Sant’Anna (n.1944). Eles 

tinham estudado juntos e eram vizinhos, — moravam no mesmo bairro, em 

Pinheiros.  

Vânia era casada com o teatrólogo e ator Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006). E 

ambos estavam ligados ao Teatro de Arena, em São Paulo. 

Fundado em 1953, o Teatro de Arena foi um dos mais importantes grupos teatrais 

dos anos cinquenta e sessenta. Com a instauração da ditadura, em 1964, surgiu a 

necessidade de contornar a censura, e fazer peças que retratassem aquele momento 

social de profunda repressão. A solução surgiu com a “Arena conta Zumbi”, musical 

escrito em 1965 por Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal, com música de Edu 

Lobo. O tema não podia ser mais pertinente: trata-se da saga dos quilombolas, da 

resistência dos escravos ao colonialismo português e da busca por uma sociedade 

justa. Foi nessa peça que surgiu pela primeira vez o Sistema Coringa, com todos os 

atores sem caracterização desempenhando todos os papeis, e um Coringa com a 

função de narrador que fazia a ponte entre a peça e o público.  A peça foi um sucesso 

e ficou em cartaz por dois anos.   

 

Arena conta Tiradentes | 1967 

Em 1967 montaram “Arena conta Tiradentes”, outra peça escrita pela dupla, 

Guarnieri-Boal, com o mesmo apelo político da anterior, sintetizado no refrão “de pé, 

povo levanta na hora da decisão”. 

Foi para essa peça que Vânia sugeriu o nome de Zelão. O diretor musical, Théo de 

Barros, que já conhecia Zelão, acatou imediatamente a sugestão. E Zelão começou a 

trabalhar como músico e assistente de direção musical da peça. 

 

Ele já tivera uma experiência de teatro, ainda que amadora, em 1963, quando fez a 

peça “Testemunha de casamento”, encenada no Teatro Leopoldo Fróes.  

 Exceto essa experiência, que lhe deu noções muito básicas do teatro, Zelão sabia 

pouco. Foi o Teatro de Arena que lhe revelou mais um mundo e contribuiu para 

ampliar a sua versatilidade.  
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A direção de Arena conta Tiradentes foi de Augusto Boal, e além do Guarnieri que 

era coautor e desempenhava o papel do coringa, trabalhavam o David José (n.1942) 

no papel de Tiradentes, Renato Consorte (1924-2009), Antônio Fagundes (n. 1949), 

Vânia Toledo (n.1945), Dina Sfat (1939-1989), Célia Helena (1936-1997), Sylvio Zilber, 

Jairo Arco e Flexa, Yara Amaral (1936-1988) e Vânia Sant’Ana (n.1944), que na época 

já era casada com Guarnieri. 

A estreia aconteceu no Teatro Municipal de Ouro Preto. Esse teatro, erguido por 

João de Souza Lisboa, foi aberto ao público em 1770, sendo o mais antigo do Brasil. 

Zelão recorda que a acústica era tão perfeita que não foi necessário usar microfone 

para o violão. Ele tocava e o público escutava.  

Vânia Sant’Ana lembra que o público torcia pelo vilão, representado por Renato 

Consorte. Na base desse fato, que distorcia a propensão natural da população defender 

os heróis, estava o afeto sentido por Renato, porque ele tinha passado algum tempo 

em Outro Preto fazendo um filme. Como o público o conhecia acabou torcendo pelo 

personagem que ele representava: Silvério dos Reis, o traidor que havia denunciado 

Tiradentes.  

 

Os colegas de trabalho naquela peça foram muito importantes para Zelão. Ele 

explica: “ensinaram-me muito. Eles é que me deram uma nova visão de vida. Entrei 

num lugar onde as pessoas tinham uma visão diferente da minha, pequeno-burguesa. 

E percebi que eu não era nada”. Aos vinte anos Zelão ganhou um olhar mais social e 

começou a ver as pessoas não pelo seu valor monetário, mas pelo seu valor 

intelectual. Aquela experiência representou uma mudança de paradigma. 

Foi com essa peça que Zelão conheceu o Brasil todo. Quase todas as semanas 

viajavam para alguma cidade. As apresentações lotavam e a peça ficou em cartaz 

quase um ano. Zelão lembra especialmente dois de seus parceiros musicais: Romário, 

que era seu vizinho em Pinheiros, e ele levaria para outra peça, e depois para uma 

amizade que duraria o resto da vida; Manini, percussionista “nota dez”, e Quito, um 

excelente flautista.  

 

Passagens pelo DOPS 

Zelão foi levado duas vezes ao DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), 

um órgão que tinha o objetivo de censurar e reprimir qualquer tipo de resistência ao 

poder militar. O DOPS era a mão feroz da repressão. 
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Ele foi parar no DOPS pelo único fato de fazer teatro. Segundo o DOPS, atores de 

teatro e artistas eram, em geral, “comunistas” e precisavam ser monitorados. 

Essas duas experiências de Zelão foram apenas interrogatórios porque não havia 

nada de concreto contra ele. Os homens do DOPS queriam saber quem eram as 

pessoas com quem Zelão convivia e quais as razões daquele convívio. “Eram 

perguntas completamente imbecis, porque não havia gente inteligente naquele 

processo”, relata Zelão. 

Ele foi liberado nas duas ocasiões, embora ficasse evidente que a sua passagem 

pelo DOPS significava que estava sendo monitorado.  

Mas ele jamais se aliou a grupos extremistas ou pegou em armas ao contrário de 

Lola, que fora sua namorada na adolescência, quando eram vizinhos em Pinheiros. 

Ela participou da luta armada e fez parte de um grupo de extrema esquerda. Em 1969 

esteve envolvida no sequestro de Charles Burke Elbrick, embaixador americano, e um 

par de anos depois assaltou um banco. Lola está representada no filme “Pra Frente 

Brasil”, de 1982, dirigido por Roberto Farias, com a participação dos atores Reginaldo 

Farias, Natália do Valle, Antônio Fagundes e Elizabeth Savalla. Lola acabou 

assassinada, não antes que seus pais tivessem sido torturados com choques, pau de 

arrara e outras crueldades para revelarem informações sobre a filha, — informações 

que eles desconheciam.  

 

Roda Viva no Rio de Janeiro | 1967-1968 

Quando terminou a peça “Arena conta Tiradentes”, Zelão recebeu um convite de 

Renato Corrêa de Castro, diretor da Globo em São Paulo. Ele estava produzindo uma 

peça no Rio de Janeiro, escrita por Chico Buarque, — o Carioca, como era chamado 

naqueles tempos. A peça tinha o título de “Roda Viva”. O diretor seria José Celso 

Martinez Correa (n.1937) 

Renato disse que o Carlos Castilho ia fazer a direção musical e queriam que Zelão 

tocasse e participasse da direção musical. Zelão aceitou. Roda Viva se tornou a sua 

segunda grande peça.  

 

No Rio ele ia ficar hospedado em um hotel, mas Chico Buarque, de quem era 

amigo, o convidou para ficar em sua casa. Chico estava terminando as músicas da 

peça e Zelão ajudava com as harmonias. Zelão explica: “O Chico não era muito bom 

de violão, mas era um gênio, tanto em letra quanto em melodia. Só não sabia fazer 
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bem as harmonias, mas mesmo ele não sabendo, ainda assim, fazia a melhor coisa do 

mundo”. 

Chico tinha casado há pouco tempo com Marieta Severo (n.1946), e ela não estava 

muito feliz com a presença de Zelão, porque todas as manhãs os dois iam buscar uma 

caixa de cerveja e passavam o dia bebendo o engradado de 24 garrafas, das grandes. 

Alguns dias depois Zelão se mudou para um hotel na Avenida Atlântica, 

relativamente próximo do teatro Princesa Isabel, no Leme. Ele ficou ali um mês, 

durante o período de ensaios, antes de se mudar para um pequeno apartamento a 

duas quadras do Teatro, onde viveu enquanto a peça ficou em cartaz.  

 

Naquela época, a revolução contra o regime militar estava ganhando força. No Rio, 

as pessoas iam para as ruas com os bolsos cheios de bolinhas de gude para enfrentar a 

cavalaria. Atiravam as bolinhas para o chão e faziam os cavalos cair. Zelão envolveu-

se em algumas dessas manifestações e chegou a enfrentar a polícia, mas, ao contrário 

de muitos, sempre conseguiu escapar e nunca foi preso.  

 

Roda Viva em São Paulo | 1968 

Apesar de algumas críticas desfavoráveis, os músicos (e entre eles Zelão) foram 

muito elogiados, e a peça se tornou um sucesso de público. Por isso, decidiram fazer 

uma temporada em São Paulo, no teatro Ruth Escobar.  

Mudaram alguns atores e atrizes, mas a maioria ficou. Faziam parte do elenco 

Antônio Pedro, Paulo César Pereio, Rodrigo Santiago. A Marieta Severo saiu e, no seu 

lugar, entrou a Marilia Pera. A Zezé Mota também fazia parte do elenco, mas como 

figurante. Zelão comandava os músicos. 

 

Entretanto aumentavam os enfrentamentos nas ruas. Um grupo chamado CCC, — 

Comando de Caça aos Comunistas, fundado pelo advogado João Marcos Monteiro 

Flaquer (1943-1999), um paramilitar de extrema direita, combatia simpatizantes e 

militantes de esquerda.  
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Imagem 2 | Alguns integrantes do CCC | Revista “O Cruzeiro”, em 9/11/68 

 
 

Num dia inesquecível, de Julho, membros do CCC compraram a maioria dos 

ingressos do teatro Ruth Escobar e assistiram à peça. Quando acabou, e o público saiu, 

cerca de noventa militares e civis, armados, avançaram para os atores e músicos. 

Quebraram as cadeiras do auditório, destruíram os equipamentos e invadiram o palco, 

esfacelando os cenários. Cercaram e agrediram todos os que ali estavam, inclusive o 

contrarregra. Em seguida invadiram os camarins, que ficavam em um corredor ao 

lado do palco, e com os cassetetes espancaram vários atores que trocavam de roupa, e 

ainda estavam nus.  

Os músicos ocupavam um praticável posicionado a uns três metros de altura. Os 

agressores subiram e atiraram os instrumentos musicais lá de cima. Pisaram no 

tampo do violão de Zelão e o empurraram para baixo. Na queda, Zelão quebrou a 

perna. Quando saiu do teatro, de perna quebrada, ainda ajudou uma menina grávida 

que os homens do CCC haviam agredido. 
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Imagem 3 | Zelão3 com a perna quebrada | Revista “O Cruzeiro”, em 9/11/68  

 
 

A ação foi extraordinariamente rápida. Não durou cinco minutos. Mas o que teve 

de rápido, também teve de violento.   

 “Não havia como revidar, brigar com eles. Eram muitos, estavam armados e 

tinham treino militar”, explica Zelão ao recordar o incidente brutal.  

A polícia demorou. E quando finalmente apareceram dois carros, os policiais 

perguntaram o que tinha acontecido e riram com os relatos. Era óbvio que estavam 

coniventes com o que acabara de acontecer. 

No dia seguinte os atores voltaram ao teatro com a proteção de estudantes, mas 

encontraram um cenário dantesco. Estava tudo arrebentado, destruído, para além da 

salvação.  

Aquele ataque foi simbólico, e o alvo era emblemático, porque a peça de Chico 

Buarque afirmava o poder da arte face à repressão. Mas a repressão reagiu e 

amordaçou a arte.  

 

                                                             
3 A legenda da foto de Zelão com o pé quebrado o chama equivocadamente “José Augusto, ator”, em vez de 
José Nammur, músico. 
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Roda Viva em Porto Alegre  

Esperando que o ambiente político se acalmasse um pouco em São Paulo, foi 

planejada uma temporada da peça “Roda Viva” em Porto Alegre.  

Quando atores e músicos chegaram à cidade fizeram os ensaios e se prepararam 

para a estreia, tentando atrair público com a distribuição de um pequeno panfleto, de 

conteúdo provocador, incitando à ação: “Todos ao palco”.  

O apelo, de cariz político, incentivava as pessoas a agirem contra a ditadura.  

 

No dia da estreia, o público compareceu e a aceitação foi muito boa.  

Após o espetáculo, o elenco foi a pé para o hotel Rishon, que distava algumas 

quadras do Teatro Leopoldina, atual teatro da OSPA.  

Marília Pera tinha sido substituída por Elizabeth Gasper (n.1978), e Zelão tornara-se 

muito próximo dela. Ele decidiu beber uma cerveja, e Elizabeth acompanhou-o. Havia 

um bar aberto no percurso e eles ficaram ali, enquanto o resto do elenco continuava 

em direção ao hotel.  

Quando o grupo entrou na Rua das Flores, onde ficava o hotel, havia se formado 

um corredor polonês, de homens armados com cassetetes de madeira, que os 

agrediram. Era um novo ataque do CCC, que também se caracterizou pela violência e 

rapidez extremas.  

A maioria do elenco teve escoriações nas costas, braços e pernas, mas perfuraram o 

baço de um, e arrebataram literalmente com o Romário, que Zelão havia levado para 

essa peça. 

Um dos integrantes do elenco, que estava um pouco atrasado, viu a cena e voltou 

atrás para impedir que Zelão e Elizabeth fossem para o hotel. Sem conhecer ninguém 

na cidade, Zelão perguntou “e para onde a gente vai?”. Elizabeth lembrou que um 

amigo deles, o ator Paulo César Pereio (n.1940) tinha um sobrinho ali, e sugeriu que 

fossem para lá.  

 Quando chegaram à casa do sobrinho de Pereio começou também a chegar parte 

do elenco que tinha conseguido escapar da Rua das Flores e não tinha ido para o 

hotel, porque havia mais agressores do CCC esperando por eles lá.  

 

Entretanto pararam três carros lá fora. Apesar de todos estarem com medo, Zelão 

decidiu sair. Aproximou-se de dois homens que estavam de pé, fora das viaturas. 

Elizabeth seguiu Zelão, ficando alguns passos atrás dele.  

Os homens ordenaram que Zelão e Elizabeth entrassem no carro do meio, e os 

levaram. Rodaram com os faróis apagados, atravessaram a cidade e foram para um 
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lugar que Zelão e Elizabeth não reconheciam. Começaram a fazer uma guerra de 

nervos: paravam, saíam, avaliavam o lugar e diziam que ali não dava porque alguém 

podia escutar. Entravam de novo no carro, e rodavam um pouco mais. Um deles tirou 

um soco inglês do porta-luvas, colocou na mão e os ameaçou: “vocês vão ver o que é 

bom”.  

Decidiram ir à casa de um tenente, para consultá-lo. Alguns foram falar com o tal 

tenente e depois de alguns minutos de conversa voltaram para os carros e 

continuaram andando. Levaram-nos para um recanto desabitado a alguns 

quilômetros de Porto Alegre. 

Colocaram uma manta no chão e mandaram encenar uma das cenas da peça. Com 

intenção provocatória, a Roda Viva tinha cenas eróticas entre a Virgem Maria e o 

Anjo, e um dos adereços era um capacete militar transformado em penico.  Era uma 

dessas cenas eróticas que eles queriam que fosse encenada ali, entre Zelão e Elizabeth.  

A atriz, para minimizar a situação, afirmou que só ela atuava na peça e Zelão era 

seu marido. Por isso é que alguns relatos posteriores deste caso afirmam 

erroneamente que o seu marido era Zelão, quando na realidade Elizabeth era casada 

com Eduardo Godoy Figueiredo.  

Os sequestradores decidiram colocar os dois num curral cercado por arame 

farpado e mandaram Elizabeth cantar uma das músicas da peça. Ela cantou “Menino 

Vadio”, e foi aplaudida. Os aplausos contribuíram para tornar a situação ainda mais 

insólita e assustadora. Era como se tudo fosse possível e os agressores fossem passar, a 

qualquer instante, do divertimento à violência. Essa incerteza de não ser capaz de 

prever, ou antecipar, o comportamento de um sequestrador é um dos grandes fatores 

na origem do medo. 

Um deles começou a insultar Zelão, o chamando de “corno”, lhe dando uma lição 

de moral e questionando como ele permitia que “sua mulher” trabalhasse e se 

expusesse no teatro. Zelão recorda: “não há como reagir, quando há várias armas 

apontadas para você”.  

Antes dos sequestradores entrarem nos carros e os abandonarem lá, o homem que 

tinha insultado Zelão, e parecia o líder do grupo, disse que a peça “Roda Viva” não 

entraria mais em Porto Alegre e não queriam ver ninguém na cidade, no dia seguinte.  

Zelão e Elizabeth ficaram no meio do mato. Pegaram uma estradinha de terra, 

esburacada, que conseguiam vislumbrar sob a luz difusa da noite enluarada. Mas era 

difícil caminhar: Zelão estava de roupa e sapato social, e Elizabeth usava minissaia e 

bota alta. Começaram a andar e quando surgia um farol, ou escutavam o ruído de um 

motor, se escondiam temendo que os agressores voltassem. Levaram duas horas para 



                                        Jingles do Brasil | 1967-2017 
 

I. M. Martins                                                                              Página | 31  

 

encontrarem uma estrada. Não sabiam que estrada era, nem tinham a menor ideia do 

lugar em que se encontravam.  

Um carro parou na frente deles quando os seus ocupantes reconheceram Elizabeth. 

Perguntaram o que eles estavam fazendo ali. Ela contou. Por coincidência eles eram 

primos do ator Paulo César Pereio, e tinham assistido à peça. Estavam saindo da 

cidade de madrugada porque iam viajar. Foram eles que levaram Zelão e Elizabeth de 

volta à cidade, e foi então que os dois descobriram que estavam a trinta quilómetros 

de Porto Alegre.  

Zelão diz: “tivemos sorte. Várias pessoas foram sequestradas pelo CCC, e 

ameaçadas, sob a mira de armas. E algumas desapareceram”. 

Quando chegaram à cidade encontraram os amigos feridos no hotel. Dois estavam 

tão mal que tiveram que voltar para São Paulo de avião. Os outros viajaram de 

ônibus: eram mil e cem quilômetros de estrada muito ruim. Os homens do CCC 

acompanharam o ônibus até à saída da cidade.  

 

Em 2016, quase cinquenta anos depois desse ataque, Zelão conheceu um dos 

envolvidos no incidente. Ele pertencia à Intendência, uma divisão do exército, e foi 

capitão. Ele reconheceu que planejou e foi um dos responsáveis pela logística do 

ataque, mas garantiu que não esteve diretamente envolvido. A justificativa para as 

ações do CCC era a luta contra os comunistas, e todos aqueles que punham em causa 

os valores tradicionais da família e dos bons costumes. “Roda Viva”, a peça de Chico 

Buarque, era moderna, provocadora, e tornou-se imediatamente o principal alvo das 

ações de repressão.  

O período que começou nessa época e durou entre até 1974, sob a presidência do 

General Médici, ficaria conhecido como os “anos de chumbo”, porque foi o mais 

agressivo e repressivo da ditadura militar. 

 

A liberdade sob o jugo da AI-5 

Quando voltaram de Porto Alegre, alguns atores foram para o Rio. Outros ficaram 

hospedados por um tempo em São Paulo, na casa de um amigo, o ator Sérgio 

Mamberti (n.1939), que morava próximo do teatro Ruth Escobar. E outros, como 

Zelão, foram para as suas casas. Mas visitavam, com frequência, o resto do elenco na 

casa de Sérgio. 

O fato mais importante é que não haveria mais peça porque foi proibida. A notícia 

no jornal da época enuncia os argumentos que justificam a censura e faz breves 
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referências sobre o ataque violento de Porto Alegre. Mas o mais pertinente, e que 

importa ressaltar, talvez seja a forma como tudo foi deturpado e a responsabilidade 

desse ataque acabou sendo imputada às vítimas, — os participantes da peça. Em uma 

nota da imprensa dos censores dizem que “reina tensão e geral repulsa na capital 

gaúcha, com perspectivas de consequências muito graves”.  

 

Foi assim que todas as expressões artísticas e todas as produções teatrais foram 

amordaçadas ao caírem nas malhas do Ato Institucional número 5.  

O AI-5, emitido pelo governo militar brasileiro (que durou de 1964 até 1985), 

atacou diretamente as liberdades individuais, e representou a década mais dura do 

regime. Vigorou entre dezembro de 1968 e outubro de 1978, quando foi extinto pelo 

governo Ernesto Geisel.  

O AI-5 surgiu como represália ao apelo popular do deputado Márcio Moreira 

Alves, pedindo o boicote das festividades de 7 de setembro de 1968. A sua essência 

consistia em dar poderes quase absolutos ao regime. Entre as suas determinações 

estavam a proibição das manifestações populares de caráter político e a censura 

prévia dos jornais, revistas, livros, peças de teatro e músicas. 
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3. Violão, o grande protagonista 

Bethânia  

Depois do retorno de Porto Alegre, Zelão foi convidado para tocar num show da 

Maria Bethânia, “Comigo me desavim”, dirigido pelo Fauzi Arap (1938-2013). 

Bethânia tinha um conjunto chamado Terra Trio e quem tocava violão era Jards 

Macalé (n.1943), mas ele teve que sair e Zelão o substituiu.  

Aquele foi outro dos momentos importantes para Zelão. Primeiro porque foi o 

retorno ao teatro Ruth Escobar, na parte de cima, onde fora agredido pelo CCC. 

Depois porque tocou com a icônica Maria Bethânia. Zelão considera que Bethânia foi 

uma das melhores intérpretes com quem trabalhou: “há poucos artistas com a força 

de interpretação que Bethânia tem. Num palco, ela arrasa completamente. Tem um 

carisma magnético”.  

Recorda uma das passagens mais bonitas que viveu com Bethânia: “no último dia 

de espetáculo, o Trio não quis ficar, mas a plateia continuava pedindo bis, e ficámos 

só eu e ela. Eu sentei no chão do palco, ela ficou ao meu lado e começou a cantar. 

Ficámos lá um bom tempo. Depois alguém da produção veio e jogou pétalas de rosas 

para ela”. 

Ele também recorda que gostava de passar pelo camarim de Bethânia, porque ela 

tinha uma caixa de conhaque Dreher, que ambos partilhavam.  

 

As musas 

O violão foi fundamental para Zelão. As mulheres estiveram muito presentes na 

sua vida, mas o violão foi o grande protagonista da sua afetividade. Era uma arma 

fatal que desde muito cedo revelou duas faces: primeiro era o objeto para conquistar 

as mulheres, e depois se tornava o pior inimigo de algumas delas.  

Foi assim com a sua primeira paixão, Sueli, que conheceu em São José do Rio 

Preto. Quando o namoro avançou, ela queria que Zelão deixasse de tocar violão. De 

certo modo ela sentia que tinha que competir com o violão pelo amor do namorado. 

O ciúme se concentrava no violão, porque era ele que lhe roubava o tempo de Zelão e 

o levava para longe, — para outros lugares, bares, cidades. E ela não gostava. Mas isso 

não impediu que ele continuasse tocando. E, em algum momento, o violão ficou e ela 

se foi.  

 



                                        Jingles do Brasil | 1967-2017 
 

I. M. Martins                                                                              Página | 34  

 

No percurso da adolescência de Zelão para a vida adulta, as mulheres começaram a 

se libertar. Eram os primeiros passos de uma mudança maior que unia, entre outras 

variáveis, o movimento hippie com a contestação ao status quo e as demandas pela 

paz, a luta contra o racismo e a libertação da mulher.  

A sociedade tinha uma rigidez que espartilhava o comportamento feminino, mas 

nos anos sessenta as vozes das minorias começavam a fazer-se ouvir, e entre elas 

estavam as vozes femininas e a denominada “revolução sexual”. Na teoria isso 

significava que as mulheres se tornaram cada vez mais livres para terem uma vida 

afetiva e escaparem dos padrões tradicionais que ditavam a obrigatoriedade do 

casamento. Mas na prática as mudanças eram muito lentas, e o relacionamento entre 

homens e mulheres acontecia de forma discreta. Zelão diz que havia uma frase 

matadora que revelava os desejos masculinos de forma elegante. Quando um homem 

dizia que estava com “falta de carinho”, a frase funcionava como uma espécie de 

código, um caminho que revelava o desejo dele por aquela mulher.   

Aquela frase, associada ao violão, era quase imbatível. Zelão sabia muitas músicas, 

e conhecia os sucessos da época que as moças gostavam de ouvir. Garante que todas 

as suas conquistas passaram pelo violão. Não houve um afeto em que o violão não 

entrasse como protagonista. Ele explica: “sem o violão eu era uma pessoa normal, 

comum. Com o violão eu me tornava uma coisa diferente. Eu não era mais um”.  

 

Por vezes Zelão ia um pouco mais longe e, em vez de tocar apenas músicas de 

outros compositores, compunha para as suas amadas, — nos melhores e nos piores 

momentos. Foi assim com “Lar, doce olhar”, uma música de amor criada em parceria 

com Márcio Moreira, para Regina Scarpa, com quem casaria, e “Sorria”, uma música 

de despedida, que compôs para terminar uma relação. 

 

Título: Lar, Doce olhar | Data: 1970 | Criação (letra e música): Zelão e Márcio 

Moreira | Cantor: José Luiz Maziotti | Técnico de som: Oscar Riedel |  

Lar, doce olhar | 1970 

Em teus ombros claros 

Sei que encontrarei 

Meu mais caro e terno travesseiro 

De guerreiro 

Em teu corpo sigo 

Meu desvio 

Como um rio 
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Que avança para o mar 

Fiz a minha casa 

Em teu doce olhar 

Doce lar 

Busco em teus seios onde descansar 

Às vezes 

Tantas vezes eu 

Me perco em tuas terras 

Tuas serras 

Em tantas planícies de amor 

Mas sempre  

Eu me acho aqui 

Onde estás 

Minha grande amada  

A esperar 

 

Título: Sorria | Data: 1980 (gravada em 1983) | Criação (letra e música): 

Zelão Cantor: Zelão | Técnico de som: Oscar Riedel |  

Sorria | 1980 

Sorria 

Abra as portas do mundo 

Não deixe essa dor pegar fundo 

Joga a tristeza para lá 

Sorria 

Outro amor vai chegar num segundo 

Numa tarde de sol 

Vagabundo 

E mais forte  

Você me dirá  

E o teu sangue vai ferver outra vez 

Vai sentir novamente aquela embriaguez  

Seu caminho será sempre coberto de amor e de paz 

Vá em frente  

Minha grande amada 

Não olhe para trás 

Sorria 
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O violão foi o seu passaporte: não apenas como protagonista da sua vida afetiva, 

mas, também, como responsável pela sua entrada para o teatro e para a carreira no 

mundo da publicidade.  

Zelão fala dele como se falasse de uma pessoa: “o violão é aquele que a gente 

abraça quando está só, mas ele não te deixa só porque te dá um som, uma música e te 

acompanha sempre. Ele foi o meu grande companheiro. Não tem depressão com ele”.  

Por isso se emocionou tanto quando fazia pesquisa para este livro e encontrou o 

jornal com a fotografia do seu violão despedaçado em 1968, no ataque do CCC ao 

teatro Ruth Escobar. Quase meio século depois foi aquela imagem que o abalou 

porque representava o auge da brutalidade do regime militar e a tentativa de calar 

aquilo que ele mais amava, — a música. 

Imagem 4 | Violão de Zelão quebrado no ataque do CCC ao teatro Ruth Escobar | 

Revista “O Cruzeiro”, em 9/11/68 

 

 

A primeira mulher 

Num dia de Dezembro de 1968 Zelão foi jantar à casa Elizabeth Gasper, sua 

parceira de sequestro em Porto Alegre. A casa, que ela dividia com o marido, ficava 

na rua Treze de Maio.  
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Foi nesse jantar que conheceu Regina Scarpa, ex-miss Brasil 1966. Com apenas 

dezesseis anos, ela foi Miss Objetiva do Brasil, concurso promovido pelos Diários e 

Emissora Associados, e foi a segunda colocada no concurso de Miss Objetiva 

Internacional.  

Ele diz que ficou muito impressionado com a beleza dela e pensou: “é essa aqui”.  

Na época ela estava noiva de um médico, com a vida organizada e um futuro 

programado e seguro. Zelão, músico e desempregado, não tinha nada para oferecer, 

mas o violão tornou-se, uma vez mais, o protagonista da história. Ele a conquistou 

quando cantou Duas Contas, do gênio musical Garoto (1915-1955).   

 

Duas contas 

Teus olhos 

São duas contas pequeninas 

Qual duas pedras preciosas 

Que brilham mais que o luar 

 

São eles 

Guias do meu caminho escuro 

Cheio de desilusão 

E dor 

Quisera que eles soubessem 

O que representam pra mim 

Fazendo 

Que eu prossiga feliz 

Ai, amor 

A luz dos teus olhos 

 

Eles ficaram noivos um mês após se conhecerem, e exatamente um ano depois 

casaram, em dezembro de 1969. Teriam quatro filhos: Juliana (n.1971), Daniela 

(n.1973), José Luiz, o Zi, (n.1976) e Rodolfo (n.1983).  

Foi no momento em que ficou noivo que Zelão sentiu necessidade de arranjar uma 

fonte de renda mais estável, talvez uma profissão diferente da música, e iniciou uma 

nova etapa na sua vida que o levaria para o mundo dos jingles.  
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PARTE II 

DA CANÇÃO AO JINGLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O difícil é o simples. 

Zelão (n.1946) 
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1. Entrando no mundo da propaganda 

A entrada na McCann | 1969 

Na época de teatro, músicos e atores frequentavam uma churrascaria chamada 

Eduardo’s, na Rua Nestor Pestana. Uma noite Zelão foi até lá e o porteiro avisou: “já 

perguntaram por você umas três vezes”. O porteiro se referia ao DOPS.  

Zelão sabia do que se tratava: depois do incidente de Porto Alegre, tinha dado uma 

declaração aos jornais dizendo que o ataque tinha o dedo dos militares. Os serviços de 

inteligência, que até já o haviam levado duas vezes ao DOPS, sabiam que o Eduardo’s 

era um ponto de encontro dos artistas, e Zelão ia lá com frequência para encontrar os 

amigos.  

Por isso, ao escutar o aviso do porteiro, Zelão compreendeu que precisava sair de 

São Paulo. Falou com o seu amigo Romário, que já tinha sofrido horrores durante o 

ataque de Porto Alegre, e decidiram ir para o interior. Romário estava noivo da filha 

do Presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, que tinha um sítio em 

Lupionópolis. E foi para lá que os dois viajaram em um carro oficial disponibilizado 

pelo futuro sogro de Romário. Ficaram algum tempo amoitados no sítio esperando 

que os ânimos se acalmassem em São Paulo.  

 

Quando voltaram de Lupionópolis para São Paulo, Zelão visitou o Eduardo’s de 

novo e encontrou Marcio Moreira (1947-2014). Ele se tornaria um dos homens mais 

importantes da McCann Erickson no mundo, mas na época era redator júnior na 

agência. Zelão disse que precisava trabalhar, agora que estava pensando em assumir 

mais responsabilidades na sua vida. Márcio Moreira sugeriu que ele fosse para a 

McCann. Zelão nunca tinha ouvido falar na McCann, e o amigo explicou que se 

tratava de uma agência de propaganda onde ele iria fazer jingles. Como Zelão 

também não sabia o que eram jingles, ele simplificou e disse que o trabalho seria para 

fazer comerciais. Perguntou se Zelão conhecia alguém que o indicasse para o lugar. 

Naqueles tempos uma boa carta de recomendação desempenhava um papel 

fundamental para arranjar emprego.  

Zelão não se lembrava de ninguém que pudesse indicá-lo, mas comentou com o 

pai. Ele trabalhava no Tribunal de Contas de São Paulo como assessor do presidente, 

Nicolau Tuma (1911-2006). Luiz Namur falou com Tuma, que por sua vez era amigo 

de Emil Farhat, presidente da McCann. Tuma pediu que Farhat indicasse o filho de 

um dos seus assessores para um teste na McCann.  

 



                                        Jingles do Brasil | 1967-2017 
 

I. M. Martins                                                                              Página | 40  

 

 

Dias depois Zelão ligou ao Marcio Moreira dizendo que já tinha a recomendação 

escrita. E apresentou-se na McCann com uma carta de ninguém mais do que o 

próprio presidente da empresa.  

Fizeram-lhe uma entrevista. Zelão entregou o currículo, mas não tinha nada na 

área de propaganda, e também não sabia nada de propaganda. Disse que 

ocasionalmente tinha vendido anúncios para a “A Voz de São Paulo” e recordou as 

músicas para o Rádio de São José de Rio Preto. Quem o entrevistou foi Ricardo Ramos 

(1929-1992), filho do escritor Graciliano Ramos (1892-1953), que era declaradamente 

de esquerda. Ele perguntou quem era John Kennedy, o que era um fotograma, mas 

Zelão não sabia. Ele avaliou atentamente o currículo, que detalhava a passagem de 

Zelão pelo teatro de Arena, a as participações na peça “Roda Viva” e no show da 

Bethânia, e o aceitou, — bem mais por preferência política do que por qualquer 

competência profissional de Zelão para o lugar. 

Zelão lembra bem do aviso que Ricardo lhe deu: “Você não sabe nada de 

propaganda, mas vai trabalhar aqui, como assistente de um cara chato pra caramba, e 

vai aprender muito”.  

Zelão começou como assistente de produção de Zaé Junior, que tocava violão. 

Quando ele soube que Zelão também tocava, gostou da ideia a aprovou a sua 

contratação. Mas Zelão começou de baixo, vendo se havia pratinho ou garfinho, — o 

básico da produção.  

Mas sua sorte depressa mudou: como Márcio Moreira o conhecia, e sabia que ele 

era um ótimo redator e letrista de músicas, começou a chamá-lo para fazer jingles. 

Pouco tempo depois Zelão deixou de trabalhar com Zaé e foi transferido para o 

departamento de RTV.  

 

Nova dinâmica na McCann 

A McCann tinha vários diretores de cinema: o Jaime Cortez, ilustrador, desenhava 

as coisas do Zé do Caixão e fazia cartazes de filmes; o Armando Moura diretor de arte 

e diretor associado de criação, e Hamil Petroff, um americano que também era 

cineasta. Eles eram os responsáveis por dirigir os filmes da McCann no departamento 

RTV, que englobava também o som. 

A direção da agência tomou uma decisão ousada na época, ao decidir que Zelão 

passaria a cuidar da parte sonora. A McCann foi a primeira agência do Brasil a criar 
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uma área dedicada exclusivamente ao som na área de RTV, e que Zelão passou a 

liderar.  

Até então quem estava no RTV era responsável pelo som, pelo vídeo, e por toda a 

comunicação da agência, mas esses profissionais não eram músicos. Zelão foi o 

primeiro músico a assumir esse papel e isso foi tão importante que mudou a dinâmica 

de apresentação dos jingles. A direção da McCann teve a ideia brilhante de começar a 

apresentar os jingles ao vivo. 

 

Antes de Zelão assumir a parte de som, as produtoras faziam uma prova do 

comercial, que ela mostrada ao cliente. Se ele não gostasse, ou quisesse fazer alguma 

alteração, a prova voltava para o estúdio, onde era regravada, e levada para o cliente 

escutar uma vez mais. Esse processo, moroso e desgastante, acontecia até o cliente 

ficar satisfeito e aprovar o comercial.  

Mas com Zelão o processo tornou-se muito mais simples: ele pegava o violão e 

apresentava os jingles ao cliente na sala de reunião. A prova era feita ao vivo, e isso 

era algo inovador. Foi uma ótima jogada da agência ao usar os talentos de Zelão para 

simplificar o processo de apresentação e aprovação dos jingles. Ele enfatiza, com um 

sorriso jocoso: “e uma coisa fantástica nisso é que o cliente às vezes ficava sem graça 

de recusar”. 

Zelão também costumava explicar ao cliente como ficaria a versão final, falando 

sobre os instrumentos que ia adicionar: “vamos colocar duas flautas, um saxofone, um 

trompete, e vai haver um coro para falar o nome da marca”. Às vezes o cliente dizia 

para trocar alguma coisa, mas o novo método sempre funcionava bem. Ou pelo 

menos sempre funcionava melhor que o anterior.   

Aquela prática representou um marco para agências e para as produtoras de som, 

— porque queimava etapas. O jingle já chegava aprovado, eliminando aquele vai-e-

volta de versões até à final. 

Depois da McCann, algumas agências começaram a copiar a ideia: a DPZ foi uma 

delas.  

O trabalho de Zelão na agência lhe permitiu aprender tudo sobre jingles e 

conhecer os estúdios de som, — porque havia muita gravação e a comunicação 

acontecia fundamentalmente via rádio. Os estúdios eram bastante diferentes dos 

atuais, em que basta um computador para fazer mixagens de som. Antes um jingle 

era gravado ao vivo, com vários músicos, cantores, coros, locutores e uma série de 

profissionais de apoio.  
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Mas talvez o maior, ou o mais difícil, aprendizado de Zelão tenha sido a simplicidade. 

Ele confessa: “por incrível que pareça o mais difícil de tudo é fazer o simples”. 

 

São Paulo | Nova Iorque  

Zelão teve uma grande oportunidade de deixar São Paulo e fazer uma carreira 

internacional. O convite surgiu no mesmo ano em que começou a trabalhar na 

McCann, quando alguns americanos visitaram o Brasil e a agência pediu que Zelão os 

recebesse.  

Zelão saía com eles e os levava pela noite, para as casas de entretenimento adulto, 

— um hábito comum entre a clientela masculina. Aos vinte e três anos, Zelão achava 

o divertimento ótimo. 

Entretanto um dos americanos que acompanhou o trabalho de Zelão e o viu 

fazendo e gravando as trilhas e os jingles da McCann, fez-lhe uma proposta. Uma 

produtora de Nova Iorque queria que Zelão se tornasse um de seus diretores de 

criação. Ofereceram-lhe um salário mensal de quatro mil dólares, casa, carro, e escola 

para os filhos que tivesse. Além disso, pagariam mais mil dólares por peça criada, 

sendo que o mínimo de peças criadas por mês seriam quatro.  

O método de trabalho também era interessante: cada diretor de criação tinha uma 

sala com uma secretária e um pequeno estúdio que lhe permitia gravar o que fizesse. 

Ele recebia o briefing, fazia a peça, gravava na fita com violão, entregava a gravação à 

secretária, que fazia chegar o material ao diretor da produtora. E o trabalho terminava 

ali. Era apenas um trabalho de criação, que não envolvia produção.  

Zelão visitou a produtora, e ficou em Nova Iorque por uma semana, mas quando 

falou com Regina, sua mulher, ela não quis deixar o Brasil, para não ficar longe da 

sua família. E Zelão recusou a proposta.  

 

Saída da McCann | 1970 

A saída de Zelão da McCann foi tão inesperada quanto fantástica.  

Era fim de tarde, por volta das cinco, quando o pessoal da agência chegou de uma 

reunião com a Nestlé, trazendo um briefing para criar o som para a Gelato. Seriam 

necessárias trilhas, spots e jingles para uma apresentação já no dia seguinte.  

Zelão tinha que fazer oito peças, mas ele estava acostumado a isso. Justifica: “na 

propaganda sempre foi assim, essa pressão, mas depois, quando você olha para trás 
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compreende que um dia não faria qualquer diferença. Mas foi sempre assim, essa 

pressa, essa urgência. Aliás, é assim até hoje”. 

Zelão chamou o maestro Chiquinho de Morais, e durante a madrugada ainda 

chamou um locutor para fazerem a gravação. Depois de uma noite em claro, passou 

em sua casa às sete da manhã para tomar um banho e trocar de roupa, antes de voltar 

para a McCann. O diretor de criação, Izacyl Guimarães Ferreira, estava à sua espera 

para ouvir as peças.  

Izacyl era conhecido pelo seu mau humor, e poucas vezes não devolveu comida em 

restaurante. Quando um redator apresentava um texto, Izacyl ficava com um lápis na 

mão e corrigia como se estivesse corrigindo uma prova. Zelão lembra que ele era 

muito baixinho e quando alguém entrava na sua sala, sempre pedia que o visitante se 

sentasse. 

Izacyl ouviu as peças uma vez. Elas estavam gravadas em uma daquelas fitas de 

rolo, que havia na época. Ouviu de novo. E de novo. Por fim, falou, surpreendendo 

Zelão: “isto está uma merda. O senhor passe no departamento de pessoal”.  

Zelão foi ao departamento de pessoal e disse: “O Izacyl me mandou acertar as 

contas”. Primeiro os colegas acharam que ele estava brincando, mas Zelão garantiu 

que era verdade.  

 

Depois de fechar as contas, Zelão foi para a sua sala, e a surpresa foi dando lugar à 

irritação e, também, à preocupação. Havia um detalhe importante acontecendo na sua 

vida privada: a sua mulher estava grávida do primeiro filho. Zelão soubera a notícia 

um mês antes. O desemprego, naquelas circunstâncias, era grave. 

O pior é que não havia tempo hábil para ele trocar as peças. Nessa altura o vice-

presidente, Edmur de Castro Cotti, entrou na sala de Zelão querendo saber o que 

estava acontecendo. Ele resumiu e incidente e avisou que se visse “o baixinho, ia 

enfiar a mão nele”. A irritação contra o diretor de criação ia crescendo à medida que o 

tempo passava, sem que Zelão superasse totalmente a surpresa da sua demissão. 

Entretanto a notícia da sua saída já tinha corrido pela empresa e as pessoas 

começaram a entrar na sala dele, perguntando o que acontecera. E Zelão contava que 

tinha sido demitido.  

Enquanto isso, os seus colegas se prepararam para ir à Nestlé. Izacyl, esbravejando, 

mostrou ao pessoal que ia para a reunião o que Zelão tinha feito. E o pessoal dizia que 

estava bom, muito bom, na verdade. E o diretor de criação dizia que não, porque não 

tinha gostado. Mas eles não tinham mais nenhum material, e levaram aquele mesmo. 

No final, o cliente aprovou literalmente tudo.  
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Quando eles voltaram da Nestlé, foram à sala de Zelão contar que o cliente tinha 

aprovado tudo. Disseram que iam conversar com o Izacyl, para ele reconsiderar. Mas 

Zelão já havia racionalizado o incidente e rejeitou a proposta dos colegas. Disse que ia 

embora porque não queria mais trabalhar com o Izacyl. Afirmou, também, que não ia 

cumprir o período de aviso prévio. “Não venho mais”, garantiu antes de passar pelas 

salas dos amigos que tinha cultivado durante aqueles dois anos, para se despedir. 

Deixou a McCann sem saber o que ia fazer da sua vida. 

Por uma dessas coincidências inexplicáveis do destino quem o substitui na McCann 

foi a Silvia Góes, porque a agência queria um músico para continuar apresentando os 

jingles ao vivo. Ela ocupou o lugar que pertencera a Zelão por um bom tempo.   

 

Arroz Brejeiro | 1970 

Em outubro de 1970, com o futuro incerto e uma filha a caminho, Zelão encontrou 

o seu amigo Eduardo Ribeiro Lima. Ele era fazendeiro, plantador de café e criador de 

gado, e tinha trabalhado algum tempo na McCann como hobby. Também tocava 

piano e era compositor. Eduardo estava com um escritório de três salas na Major 

Sertório, esquina com a Araújo, e propôs montar um negócio de produção: “a gente 

vai atrás de cliente a aluga os estúdios para gravar”. Os dois montaram uma empresa 

chamada “Todosom”.  

Mas aquele era um projeto a médio prazo e Zelão precisava de algo mais 

imediatista apesar de ter um bom dinheiro para receber, que lhe daria fôlego por 

alguns meses. Mas a proximidade do nascimento da primeira filha exercia uma 

pressão adicional àquele momento de incerteza. 

Decidiu falar com Renato Melo, diretor de criação da América Publicidade. Eles se 

conheceram na casa de Elizabeth Gasper, na mesma ocasião em que Zelão conheceu 

Regina, e haviam se tornado amigos. Zelão procurou Renato na hora certa: ele estava 

precisando fazer dois jingles para o Arroz Brejeiro.  

Alugaram um estúdio no centro, na Rua 24 de Maio, e gravaram os dois jingles. 

Renato levou os jingles e apresentou o cliente a Zelão, — Antônio Augusto Abreu 

Sampaio era o dono da agência, e viria a ser presidente do “Clube Harmonia”, 

frequentado pela melhor elite paulistana. Antônio Augusto achou os jingles muito 

bons e, por sua vez, os mostrou ao cliente final, que gostou, aprovou e pediu mais 

dois. No final fizeram dez jingles. Zelão ganhava quase 50% sobre o valor de cada 

jingle, e dividia com Eduardo Lima, seu sócio na ocasião. 
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Naquela época os estúdios pagavam 10% do valor faturado aos criadores. Um 

jingle de valor médio talvez custasse o equivalente a quinze mil reais atuais. Zelão 

ganhava mil e quinhentos por jingle. Ele fazia dez por mês, portanto tinha um retorno 

mensal infinitamente maior do que o seu salário na McCann. Depois da angústia 

inicial, Zelão começou a ver imediatamente as vantagens financeiras de ter deixado a 

agência. 

 

“Todosom” | 1970-1971 

Foi com o sucesso dos jingles do Arroz Brejeiro que Zelão começou realmente o 

negócio do seu primeiro estúdio, “Todosom”.  

O seu sócio, Eduardo Lima, queria também fazer locação de equipamentos de 

cinema, tanto que a outra empresa que abriu se chamava “Lima Cine Serviços”, e não 

tinha nada a ver com a propaganda. A ideia de Eduardo alugar câmeras, iluminação e 

outros equipamentos de filmagem era algo bem à frente do seu tempo, mas Zelão 

tinha outros planos. Convenceu Eduardo Lima a investir no “Todosom”, comprando 

um sintetizador que acabara de ser lançado nos Estados Unidos, “uma coisa muito 

cara e moderna, com um som eletrônico”, lembra Zelão. Eles importaram um ARP 

Strings, o primeiro sintetizador a vir para o Brasil (o segundo seria importado pouco 

depois por um estúdio concorrente). 

Eles compraram nos Estados Unidos e quem trouxe o ARP Strings foi Luiz Roberto 

Oliveira que, em 1970, estudou na Berklee School of Music, em Boston, e depois fez 

um curso para aprender a tocar aquele equipamento eletrônico. Ele fora o 

responsável por introduzir a bossa nova na vida de Zelão e alargar os seus 

conhecimentos musicais. Luiz Roberto era o único a saber tocar o instrumento, que 

era uma coisa muito complicada. E Zelão decidiu que também iria tocar e começou a 

passar horas no ARP Strings tentando decifrar sons. Confessa: “quase enlouqueci”. 

 

Regina | Izacyl 

Em 1971, aconteceu um incidente engraçado, que, de certa forma, fechou o ciclo de 

Zelão na McCann. O seu sócio, Eduardo Lima, deu uma festa, e convidou muita gente 

do mundo da propaganda. Zelão estava lá com Regina quando se cruzaram com 

Izacyl, responsável por sua demissão abrupta na McCann.  
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Regina, que conhecia toda a história, foi falar com ele. “Como vai?”, ela perguntou, 

“Tudo bem? Olha, eu queria lhe agradecer. Se não fosse você, o Zelão ainda estaria 

naquela agência onde você trabalha. Se não fosse por você ele não estaria onde está.” 

 Zelão sorri quando relata o incidente, consciente de que tudo teria sido muito 

diferente se tivesse continuado na agência. Regina estava certa: a saída da McCann 

lhe permitiu enveredar por novos caminhos profissionais e ter muito mais sucesso 

financeiro.  

 

Norton | Thompson 

Zelão recebeu propostas para trabalhar em duas grandes agências: a J. Walter 

Thompson e a Norton, que atualmente é a Publicis.  

Na Norton foi convidado por Neil Ferreira, um dos mais importantes criadores 

brasileiros, que depois trabalhou na DPZ com Washington Olivetto, Francesc Petit e 

José Zaragoza.  

A Thompson convidou Zelão porque queria montar um departamento similar ao 

que ele liderava na McCann. E a Thompson e a McCann eram as duas ponteiras do 

mercado naquela época.  

Mas, entretanto, muitos dos seus amigos que estavam na McCann tinham trocado 

de agência. “Esse meio da propaganda é muito volúvel, principalmente o pessoal de 

criação que se destaca”, Zelão justifica. Este fato lhe permitiu criar uma ampla rede de 

contatos em várias agências. Além disso, Zelão tinha conhecido muita gente nos 

estúdios onde gravava os seus jingles. Isso se transformou numa bola de neve e fez 

com que Zelão tivesse contatos e portas de entrada em várias agências, multiplicando 

as suas oportunidades de trabalho. 

Depois de ter passado pela liberdade de trabalhar para si mesmo, com ganhos 

muito superiores aos dos salários das agências, e uma multiplicidade de novas 

oportunidades de negócio, ele rejeitou as duas ofertas, — da Thompson e da Norton. 

 

Publisol | 1971-1978  

Em 1971, Eduardo Lima decidiu retomar as suas atividades de fazendeiro, deixando 

Zelão sozinho no estúdio “Todosom”. 

Naquela época era importante ter um espaço físico, e Zelão decidiu se associar a 

Salomão Ésper e José Velasco, donos da Publisol, — o estúdio que costumava alugar 

para fazer as gravações dos seus jingles.   
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Novela Bandeira 2 | 1971  

Pouco depois de entrar para a Publisol, Zelão recebeu um telefonema de João 

Araújo, pai do Cazuza, e diretor da Som Livre, pedindo que fosse ao Rio. Queria que 

ele fizesse algumas músicas para a telenovela Bandeira 2 (exibida na Globo entre 

outubro de 1971 e julho de 1972).  

 

A primeira música era uma adaptação do tema do filme Shaft (1971), composto por 

Isaac Hayes. A Som Livre lhe entregou uma fita com a música que deveria ser 

adaptada. Luiz Roberto fez o arranjo e Zelão produziu. A adaptação chamava-se “Tema 

do Tucão” e foi Luiz Roberto que tocou no ARP Strings. O “Tema do Tucão” abriu os 

179 capítulos da novela. 

Título: Tema do Tucão | Data: 1971 | Adaptação da autoria de Luiz Roberto 

do tema do filme Shaft de Isaac Hayes | Gravadora: Som Livre | 

 

Quando saiu o disco da novela Bandeira 2, a Som Livre colocou Zelão e Eduardo 

Lima como sendo os autores do Tema do Tucão, quando na realidade se tratava 

apenas de uma adaptação, com arranjo de Luiz Roberto. Sérgio Augusto, que era 

cronista do Pasquim, criticou duramente Zelão por se apropriar indevidamente da 

música de Isaac Hayes, apesar de ele explicar que o erro havia sido da 

responsabilidade da Som Livre e não tivera nada a ver com aquilo.  

 

Imagem 5 | Lado 1 da trilha da novela “Bandeira 2”, com o “Tema do Tucão”  
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A segunda música que João Araújo pediu a Zelão era para outro personagem da 

novela. Mas esta teria que ser uma criação original. Zelão compôs “Pago pra ver” em 

parceria com Eduardo Lima. E essa foi a fonte do erro do “Tema do Tucão”, porque a 

Som Livre atribuiu as duas músicas (a original e a adaptação do Shaft) à dupla Zelão-

Eduardo Lima.   

Título: Pago pra ver | Data: 1971 | Criação: Zelão e Eduardo Lima | 

Gravadora: Som Livre | 

 

É interessante notar um detalhe na imagem do disco da novela Bandeira 2. Na 

última linha, abaixo dos nomes das músicas e autores, está a aprovação da Censura, 

que neste caso, aparece com o “Protocolo Geral 4129”. Recorde-se que durante o 

período da ditadura militar toda a produção artística estava sujeita ao escrutínio dos 

censores. Essa era uma das consequências do AI-5. 

 

 “Pago pra ver” | Festival da canção  

Algum tempo depois de entregar “Pago para ver”, um tema instrumental, Zelão foi 

contatado pela Organização do Festival Internacional da Canção e informado que a 

sua música tinha sido classificada para o festival.  

Zelão disse que não tinha inscrito a música, e ela nem sequer tinha letra. Pediram 

que fizesse uma letra.  

 “Pago pra ver” teve letra de um redator que trabalhava no Jornal “O Pasquim”. 

Quem o recomendou foi Abelardo Figueiredo, dono do Beco, uma casa de shows de 

São Paulo para quem Zelão criava várias músicas. Os dois faziam permutas: Zelão 

criava músicas para os eventos que vários clientes faziam no Beco e, em troca, podia 

consumir gratuitamente e comemorar os aniversários da mulher, das crianças e até 

da sogra. 

Quem defendeu a música no festival da canção foi Tânia Maria, que hoje é 

considerada uma das grandes pianistas do mundo. O arranjo foi com uma orquestra 

no Maracanãzinho. Nesse ano o vencedor do festival foi Vandré, com a música 

“Caminhando e Cantando”. 

Zelão já tinha sido classificado para um festival anterior, com uma canção que fez 

com o seu amigo Romário, depois que vieram de Porto Alegre. Foi um casal que a 

defendeu: Edson da dupla Edson & Aloísio, e Cinthia Zaccariotto. A música se 

intitulava “Só de Lembranças”. 
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“Muito moderno, muito louco” | 1972 

Com a saída de Eduardo Lima do Todosom, o ARP Strings ficou com Zelão e ele o 

levou para a Publisol, onde gravou uma fita de demonstração com muitos efeitos e 

vinhetas.  

Apresentou a fita ao Walter Negrão, que era diretor da Tupi. Ele gostou, mas 

rejeitou. Não quis se arriscar porque era algo “muito moderno e muito louco”.  

Zelão não se abateu com aquela primeira recusa. Telefonou para Renato Correia de 

Castro, que o tinha levado para fazer o Roda Viva no Rio, e depois foi seu padrinho de 

casamento. Ele continuava sendo diretor da TV Globo em São Paulo.  

Zelão explicou que tinha feito algo inovador com um sintetizador importado dos 

Estados Unidos. Renato pediu cinco minutos e, quando ligou de volta, pediu que Zelão 

fosse à Globo levantar as passagens de avião para ir ao Rio de Janeiro, onde Boni, o 

emblemático diretor da Globo, o esperava para uma reunião.  

 

Zelão chegou aos escritórios da Globo, no Jardim Botânico, por volta das duas da 

tarde. Boni estava esperando por ele. Eles já se conheciam da época em que Zelão 

tocava nas reuniõezinhas e havia namorado Regina Boni. Ela estava separada de Boni 

e tinha dois filhos, o Boninho e a Gigi. Foi Zelão que apresentou Regina à Gal Costa 

(que ele conhecera quando ela era ainda Maria da Graça), ao Caetano Veloso e 

Gilberto Gil. E Regina Boni acabou desenhando a roupa da Tropicália.  

Boni escutou a fita que Zelão lhe entregara usando o gravador que tinha na sua 

sala. Adorou e comprou tudo. Mandou Zelão acertar com o Pacote, que era o 

financeiro da Globo, sem sequer perguntar o preço. 

Zelão não sabia quanto cobrar. Primeiro pensou cobrar o preço de um jingle: 

quinze mil. Depois pensou melhor, hesitou, reavaliou e quando chegou à sala do 

Pacote, cobrou cem mil. 

“Cem mil?”, questionou o Pacote. Zelão respondeu: “é, cem mil. Esse é o primeiro 

equipamento que veio para o Brasil, importado dos Estados Unidos”.  

O valor era muito alto e, para evitar dúvidas, o Pacote resolveu confirmar com 

Boni, que o mandou acertar o que Zelão quisesse.  

O Pacote perguntou se podia pagar só oitenta, porque era o que tinha em caixa. 

Zelão lembra: “ele achou que estava negociando e fazendo um ótimo negócio... Claro 

que eu aceitei. Saí de lá feliz da vida. Comemorei pra caramba”. 

 

As vinhetas estrearam logo a seguir, no Moacyr Franco Show (exibido entre 1972 e 

1977). Zelão argumenta: “olha a rapidez do Boni. E o mais impressionante é que ele 



                                        Jingles do Brasil | 1967-2017 
 

I. M. Martins                                                                              Página | 50  

 

colocou todas as vinhetas no lugar certo, no programa certo. Aquilo foi uma inovação 

danada, uma coisa que os caras da TV Tupi foram incapazes de ver. E isso te mostra a 

diferença entre alguém como Boni, que não tinha medo de arriscar, e todos os outros, 

que ficavam lesados pelo medo de fazer qualquer coisa diferente”.  

 

São Paulo | Rio de Janeiro 

Foi no rescaldo das suas criações musicais para a Globo que, em 1972, surgiu a 

segunda oportunidade de Zelão deixar São Paulo, desta vez rumo ao Rio de Janeiro. A 

proposta feita por Renato Correa de Castro era para assumir a direção musical das 

telenovelas da Globo. 

Pouco tempo antes, Renato tinha convidado a sua mulher para fazer o Jornal Hoje. 

Mas ela recusou. Disse que queria cuidar da casa e da família. Ela já tinha trabalhado 

em televisão como apresentadora e saiu do emprego para casar. Não queria mais.  

Zelão explica: “ela queria ser dona de casa e mãe. Isso, no fim dos anos 60. Ela entrou 

na contramão do que as mulheres estavam fazendo”.  

Quando Zelão recebeu o convite para o Rio, a sua primeira filha, Juliana, estava 

com quase dois anos. Regina rejeitou novamente, desta vez argumentando que se não 

conseguia “controlar Zelão em São Paulo, no Rio seria muito pior”. 

Zelão recusou a proposta, e a Globo contratou Mariozinho Rocha, seu amigo desde 

a época do Roda Viva, e que ocupa o lugar até hoje.  

 

A saída da Publisol | 1978 

A parceria com a Publisol durou oito anos até Zelão decidir sair por motivos 

financeiros.  

Zelão conta que na Publisol havia três sócios: Salomão Ésper, um jornalista que 

fazia locução, jornal, e pouco aparecia no estúdio; José Velasco, financeiro que 

cuidava de toda a contabilidade, e ele próprio, que visitava as agências, criava e 

produzia, sendo responsável pelo trabalho e por movimentar o estúdio, — que chegou 

a ser o maior de São Paulo. 

A divisão do pró-labore era igual. Zelão queria ganhar mais, porém havia um teto: 

todos tinham o mesmo valor de retirada.  

 

Um amigo português, Carlos Leite Guerra, conhecido por Pança, contou a Zelão 

que trabalhava com a Publisol ganhando uma percentagem sobre os trabalhos que 
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levava, — uma regra dos estúdios. E ele ganhava três a quatro vezes mais do que 

Zelão, que era sócio do estúdio. Pança sugeriu: “vende a tua parte para eles”.  

Zelão falou com os sócios, explicando que queria uma retirada maior. Quando eles 

rejeitaram, propôs vender a sua parte, — avaliada em um milhão. Os dois sócios 

argumentaram que não tinham dinheiro. Ainda seguindo os conselhos do amigo 

Pança, Zelão vendeu a sua parte por duzentos mil, com recebimentos mensais. E os 

antigos sócios compraram.  

Zelão passou a ganhar uma porcentagem sobre os projetos que levava, exatamente 

como os outros produtores e criadores que trabalhavam com a Publisol. 
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2. Um caminho só seu 

Zelão Estúdio | 1978-1982 

No primeiro mês trabalhando para a Publisol, Zelão ganhou oitenta mil. No 

segundo mês, cento e vinte mil. No terceiro mês decidiu montar o seu próprio 

estúdio, e começar um caminho sem mais sociedades. 

Um casal seu amigo, Walter Santos e Tereza Sousa, tinham um estúdio na rua Dr. 

Seng. Eles estavam se mudando para um novo estúdio que tinham montado na 

Pompéia. E Zelão, que na época era também membro da APROSOM (Associação dos 

Criadores de Fonogramas), comprou o estúdio da rua Dr. Seng. Recorda: “era 

acanhado, mas era meu”.  

 

Alguns meses depois vagou uma casa em frente, na rua Dr. Seng esquina com a 

Alameda Campinas. Zelão mudou para lá e montou um estúdio maior. O “Zelão 

Estúdio”, que teve uma festa de inauguração fantástica, e seria para sempre lembrado 

por alguns hábitos, que adquiriam os contornos de rituais. 

O primeiro desses hábitos foi o almoço. Zelão tinha uma faxineira-cozinheira, a Bá, 

que fazia um feijão inesquecível, e decidiu que todos os dias haveria almoço. O 

pessoal que frequentava o estúdio em vez de almoçar em restaurantes almoçava ali. O 

lugar se transformou rapidamente em ponto de encontro dos músicos.  

Havia sempre cerveja e em cima da geladeira nunca faltava uma barriquinha de 

cachaça. “Hoje eu encontro os músicos e eles ainda falam que nunca mais existiu um 

estúdio igual ao meu. Porque no meu, você abria a geladeira e tinha lá cerveja de 

cabo a rabo”, diz Zelão.  

Foi assim que começou o segundo hábito famoso: “o horário nobre”. Esse horário 

foi criado por um dos maestros que trabalhava com Zelão, e todos chamavam de 

“Zirmãos”. Na realidade, eram dois irmãos, o Olavo Budney e o Diógenes Budney. 

Ambos tinham suas famílias, mas andavam sempre juntos e eram tão unidos que até 

a conta do banco era uma só. Primeiro começaram a chamá-los de “Os Irmãos”, mas 

com o passar do tempo a expressão se tornou uma corruptela da inicial e acabou se 

tornando os Zirmãos.  

Ninguém sabe exatamente qual deles foi o autor do “horário nobre”, mas eles é que 

o criaram: sete para o meio dia. Isto é, quando faltavam sete minutos para o meio dia, 

tocava um despertador no relógio do Diógenes. Nesse momento, mesmo que 

houvesse clientes no estúdio, todos paravam. Iam até à copa, tomavam uma cerveja 
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gelada e voltavam para continuar a gravação, — ou para o que estivessem fazendo. Os 

clientes também iam junto, e adoravam o ritual. 

 

Grandes estúdios e grandes talentos 

Nessa década de setenta, e depois na década de oitenta, houve uma proliferação de 

estúdios que produziam propaganda de muita qualidade, — e, também, tinham 

profissionais extraordinariamente talentosos.  

Zelão cita alguns, mas enfatiza que a lista é muito maior:  

 Cruzeiro do Sul, de Buzo, Walter e Toninho; 

 Gravodisc do João;  

 Lua Nova do Tomatão, de Thomas Roth;  

 Magisom do Gilberto Martins;  

 Matrix de Carlos Leite Guerra , o Pança, e do Luiz Guilherme; 

 Orquestra, do Luiz Orchrestra; 

 Pauta do Luiz Botelho e do conjunto Titulares do Ritmo;  

 Piano, de Emilio Carrera; 

 Play it Again do Tula Minassian e do Jorginho, que depois deu origem a 

mais dois estúdios com a criação do Sam do Jorginho, e o Dr. DD de Dudu 

Marote; 

 Publisol, que chegou a ser a maior na década de setenta; 

 Scatena, de José Scatena e de tantos outros profissionais da propaganda: 

Vitor Dagô, Maugéri Sobrinho, Luiz Alberto Sodré, Caetano Zamma, 

Sandino Ohagen, Hareton Salvanini;  

 Sonotec, do Humberto Marçal e do Arquimedes Messina;  

 Voz do Brasil de Zé Rodrix (Zelão o chama carinhosamente de Zé 

Rodrigues); 

 Avant Gard do Armando Mihanovich; 

 Cardan do Viccé;  

 Echo's do Nicola Lauletta. 

 

Entre os profissionais talentosos, Zelão destaca alguns dos que passaram pelos seus 

estúdios: Caetano Zama, o maestro Chiquinho de Moraes, Cido Bianchi, Eduardo 

Ribeiro Lima, Flávio Augusto, Francis, Jorginho, Luiz Guilherme, Murilo Alvarenga, 

Pança, Passarinho, Zé Bicão, Silvia Góes, Théo de Barros, Tula, Waltinho Gonçalves, os 
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Zirmãos (Olavo e Diógenes Budney), — e o próprio Zelão. “Vários destes profissionais 

ainda continuam atuando no mercado”, enfatiza Zelão. 

 

O hino da Copa | 1982 

A música nunca deixou de fazer parte da sua vida: paralelamente à atividade de 

jinglista e profissional da propaganda, Zelão continuava compondo e tocando em 

shows.  

 

 Em 1981, Luiz Celso Ferraz do Amaral, da Editora Abril, responsável por algumas 

revistas, entre elas a revista de esporte “Placar”, sugeriu que Zelão fizesse o hino da 

Copa de 1982. Disse que o ajudaria a vender na CBF, como hino oficial.  Mas a Editora 

Abril fez uma exigência: pediu para Zelão colocar a palavra “placar” na letra, em uma 

explicita referência à revista. 

 

Zelão criou música e letra, e incluiu num dos versos a demanda da Abril: “Mas pra 

ganhar tem que jogar | e no placar só festejar”. 

O hino chamava-se “Verde e amarelo sambando”. E as duas pessoas que Zelão 

menciona na letra são o Zico e o Sócrates: “É Zico, é o doutor costurando | é todo o 

meu povo sambando | é bola bailando no campo | é o verde e amarelo sambando”. 

Título: Verde e Amarelo Sambando | Data: 1982 | Criação (letra e música): 

Zelão | Cantores: Coro | Arranjo: Cido Bianchi | Gravadora: WEA |  

 

Zelão se esmerou na gravação, contratando uma banda de 33 músicos, e mostrou o 

resultado ao Luiz Celso, que por sua vez levou ao Juca Kfouri, editor da revista Placar. 

No início de 1982 Juca Kfouri e Zelão foram ao Rio de Janeiro, e apresentaram a 

música ao Giulite Coutinho, presidente da CBF, para que ele aprovasse como hino 

oficial da seleção brasileira. E Giulite aprovou.  

 

Para a apresentação e divulgação do hino foi contratada a assessoria Giba1, do 

Gilberto di Pierro, que colocou a canção em todos os lugares. Publicaram a partitura 

do hino, em verde e amarelo, nas páginas centrais da revista Placar.  

O lançamento aconteceu na Avenida 9 de Julho, numa casa noturna do Ricardo 

Amaral, Hypopótamus, com a presença da imprensa toda. A madrinha do hino foi a 

Xuxa, que na época namorava o Pelé.  
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New Zelão Estúdio | 1982-1995 

Foi graças ao hino da Copa de 82 que Zelão mudou o seu estúdio da Rua Dr. Seng 

para a Rua Coropés, em Pinheiros, voltando assim ao bairro onde nasceu e viveu até 

se casar, aos vintes e três anos.  

Em 1982, Zelão fechou um contrato com o Café Pelé, da Cacique Alimentos. Eles 

fizeram compactos com a Warner, para distribuir o hino. Em São Paulo colocaram os 

hinos dos clubes paulistas num lado do disco, e no outro lado, o hino da Copa do 

Mundo. E no Rio, fizeram o mesmo, mas com os hinos dos clubes cariocas.  

Zelão embolsou duzentos mil dólares com esse projeto (um dólar por disco 

produzido), e investiu tudo no seu novo estúdio. Foi Noé Sandino, diretor de criação 

da Young & Rubicam, que o batizou: New Zelão Estúdio. 

O hino teria rendido mais meio milhão de dólares, se o Brasil não tivesse perdido 

para a Itália nas quartas de final. Zelão tinha assinado um contrato com a Editora 

Abril para distribuírem quinhentos mil discos no final do campeonato. A derrota do 

Brasil inviabilizou o contrato. Quando Zelão escutou o apito final do jogo, a sua 

frustração foi tamanha que quebrou uma mesa de madeira que tinha em sua casa 

com um só murro.  

 

Em 1995 veio a desapropriação da área onde estava o New Zelão Estúdio, para que 

a Faria Lima fosse construída. E esse foi um evento que transformou a vida de Zelão.  

O traçado inicial da Faria Lima era outro, diferente do atual: a avenida passava 

antes do Colégio Palmares, saía na praça, e seguia em frente. Mas ali havia um 

terreno que pertencia ao Calim Eid, secretário de Finanças do Paulo Maluf, e onde 

seria construído, posteriormente, o prédio e a fundação Tomie Otake. 

Zelão recorda o desfecho: “E o que aconteceu? A Faria Lima passou em cima do 

meu estúdio. Passaram em cima daquilo que eu construí com toda aquela grana. E 

prestador de serviço não tem indenização. Não pagaram indenização. Não recebi 

nada”.  

Durante o tempo em que esteve na Rua Coropés Zelão teve uma proposta para 

comprar o estúdio, mas optou por manter a locação. Uma decisão que lamenta, 

porque o imóvel valorizou, e ele teria recuperado o investimento, com lucro. 
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3. Recomeços 

“Meu coração bate feliz” 

No dia em que destruíram o seu estúdio para abrir o espaço da Faria Lima, Zelão 

passou mal. Nessa noite não conseguiu dormir, incomodado por uma dor nas costas. 

Regina sugeriu que fossem ao hospital.  

No Einstein, o médico mandou fazer um eletrocardiograma e o encaminhou 

imediatamente para o Incor, onde Zelão foi sujeito a um cateterismo. O seu primo 

Juarez Ortiz, que era o cardiologista, foi quem lhe deu, em simultâneo, o diagnóstico e 

o prognóstico: “de um lado está cem por cento entupido, e do outro, noventa. Se você 

respirar mais forte, você vai. Tem que ficar aqui e fazer uma cirurgia ao coração”.  

Mas Zelão queria se preparar. Abrir o coração não era uma ideia fácil de aceitar. O 

coração é o órgão vital do corpo, mas, em Zelão, era também o motor de ação da sua 

vida, — tanto profissional quanto afetiva. Era ali que as suas decisões nasciam e 

cresciam. Muitas vezes seus sócios e amigos lhe disseram que não agisse com o 

coração. Zelão explica: “mas eu penso com o coração, não penso com a razão. E o fato 

não pensar com a razão, de não ser seco, de não ser tão frio e realista quanto deveria, 

me fez tomar uns tombos. A razão te protege e o coração te expõe”.  

Depois de algumas negociações, os médicos deixaram que ficasse em casa durante 

dez dias sob forte medicação. Zelão recorda: “o remédio me deixava tranquilo, 

sorrindo o dia todo”. 

 

Após os dez dias, Zelão foi internado e fez a cirurgia: três safenas e uma mamária. E 

pela primeira vez tirou realmente férias, porque levou quarenta e cinco dias para 

convalescer. Passou esse mês e meio com a família numa praia do litoral paulista, — 

Barra do Una. Desligou-se do trabalho, mas foi impossível fazer o mesmo com a 

música. O retorno de Zelão ao mundo aconteceu com a música porque ela foi a 

primeira a se erguer no lugar onde morava, — o coração.  

No mesmo período, Tom Figueiredo, seu amigo de longa data, passava de férias 

em Juquehy, a praia ao lado de Barra do Una.  E os dois resolveram compor uma 

música para o Clube Pitangueiras. Zelão já tinha feito vários sambas para o 

Pitangueiras desfilar no carnaval.  

A letra, feita em parceria com o Tom, revela bem o momento que Zelão vivia, 

criando um jogo de palavras entre coração, pulsação, alegria, vida, natureza e amor. E 

o título não poderia ser mais simbólico: Meu coração. 



                                        Jingles do Brasil | 1967-2017 
 

I. M. Martins                                                                              Página | 57  

 

 

 

Título: Meu coração | Data: 1995 | Criação: Zelão e Tom Figueiredo | Cantor: 

Coro | Gravadora: Matrix |  

Meu coração | 1995 

Meu coração 

Sabe por quê 

Bate feliz 

Nesta avenida 

Para mostrar que a boa vida 

Mora perto, vem da Granja 

Onde se esbanja toda a pureza 

Ar puro, respiração 

A pulsação do samba 

Com toda a sua beleza 

É a natureza trazendo vida 

Pro asfalto 

E canta alto 

 

Canta alto 

Minha gente 

Canto alto pra valer 

Olha a vida pela frente 

Alegria e prazer 

E canta alto  

Vem o vento cantar  

Lá, lá ia 

Vem abrindo uma flor 

Ó ó ó  

O canto do sabiá 

Também vem falar de amor 

 

Depois de 1995  

Zelão tinha desmontado o estúdio e demitido os funcionários. O seu pai, que na 

época trabalhava com ele, acertou com todos os empregados, antecipando o fim do 
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estúdio com a desapropriação. Ficaram com Zelão duas pessoas: a sua inestimável 

assistente Bete Ferreira, e o competente e leal técnico de som, Oscar Riedel.  

Zelão transferiu os equipamentos e os móveis para um lugar que alugou no Jardim 

Peri Peri. Reconhece que não foi a melhor estratégia, e se não tivesse adoecido, 

certamente teria tomado outras decisões, mas aquilo era o que tinha no momento. 

Diz: “você sai dessa profissão um mês, e os clientes que estão acostumados a trabalhar 

com você já te trocaram porque eles precisam continuar trabalhando. É natural. Esse 

é um meio que muda muito rápido”.  

 

Chegou a fazer algum negócio no Jardim Peri Peri, mas em seguida reencontrou 

um amigo, Hareton Salvanini que tinha um estúdio pronto no Ibirapuera. Zelão foi 

para lá. Mas esse foi outro erro estratégico, porque Hareton era casado com uma 

mulher completamente desiquilibrada que brigava com ele e saia chutando portas na 

frente de todo o mundo, inclusive dos clientes. O ambiente do estúdio era incerto, 

porque nunca ninguém sabia o que poderia acontecer.   

Zelão argumenta, tentando ser conciliador, apesar da experiência ter sido negativa: 

“eles eram casados há muitos anos, e ela era assim porque o cara também aprontava 

demais”.  

 

Zelão decidiu mudar para outro lugar: Serguei, um conhecido seu, tinha um 

estúdio no Butantã, perto da cidade universitária. O bairro era bonito e a casa 

maravilhosa. Zelão levou os seus equipamentos, mas Serguei revelou-se uma pessoa 

muito difícil de lidar. Ele tinha uma vida afetiva complexa, porque ser gay nos anos 

noventa não era nada fácil, e acabava transferindo as suas frustrações e problemas 

para a vida profissional. 

 

Em 1999 Zelão tomou mais uma decisão: tinha feito uma grande campanha para a 

Scania, e resolveu investir o que tinha ganhado numa reforma da sua casa na Granja 

Viana, construindo um belo estúdio com uma entrada independente. Transferiu todos 

os seus equipamentos e móveis para lá. O seu mais filho, Zi, que trabalhava com ele 

desde os dezesseis, e era um profissional da área de produção, ajudou na construção 

do novo estúdio. 

Ao seu lado, permaneciam firmes os colaboradores de longa data e, também, os 

mais fieis: Bete Ferreira e Oscar Riedel.  
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O tronco no mar | 1999 

Depois de trinta anos de casamento, Regina adoeceu. A sua morte, com apenas 

cinquenta anos, abalou a família. De repente, Zelão viu-se sozinho com os filhos. Três 

já eram adultos, mas o mais novo, Rodolfo, estava com quinze anos e precisava de 

muito apoio.  

Zelão reconhece que a sua vida de casado nem sempre foi fácil por causa de seu 

comportamento: “eu, quando casei, tinha vinte e três anos e Regina tinha vinte e um. 

Mas eu era galinha desde os quinze, e apesar disso não sabia nada da vida. Hoje em 

dia uma mulher inteligente quer alguém que não vá para a balada, como eu ia. Quer 

alguém que converse, apoie, que esteja ao seu lado”. 

 

No ano seguinte à sua viuvez, Zelão conheceu Valéria Lima, uma mulher 

dinâmica, independente, com uma doçura suave que acentuava a sua beleza. Ela tinha 

se mudado recentemente do Rio para São Paulo, e estava organizando um evento na 

área de logística. Zelão ia fazer um comercial para ela. Zelão diz que assim que a viu, 

pensou: “essa mulher não me escapa”.  

Convidou-a para sair várias vezes, mas ela sempre levava uma amiga, que Zelão 

apelidou de “risadinha” porque ela ria muito. Zelão levou mais de um mês para pegar 

na mão de Valéria, mas ela permanecia inabalável até que ele compôs uma música. 

Saiu da Granja, onde morava, para ir ao apartamento dela, na Aclimação e tocou a 

música.  

 

Título: Doce encanto | Data: 1999 | Criação: Zelão | Cantor: Zelão |  

Doce encanto | 1999 

Aonde estavas 

Onde escondias teu doce encanto 

Ainda bem 

Que me enxergaste  

Me viu te ver 

Vem navegar  

Em águas mansas 

Desamarrar 

Tuas heranças 

E então voltar a ver estrelas 

Todo esse luar que eu guardei para ti 
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Chega mais pra perto 

Venha se aninhar 

Sei que vai dar certo 

Coração aberto 

Deixa o amor entrar 

Pode vir sem medo 

Pode 

Vai chegar 

Ser feliz no mesmo olhar  

Nosso tempo agora é só para amar 

 

Foi com a música que conquistou Valéria. Zelão enfatiza uma vez mais: “a minha 

grande arma sempre foi o violão. É uma arma perigosa e uma companheira 

inseparável”. 

Estão juntos há dezessete anos. Ele diz que Valéria o ajudou a se posicionar melhor 

na vida, que ela “foi o seu tronco no mar” numa época de grande turbulência. 

 

“Nunca parei de fazer jingles” 

Zelão continua criando jingles até hoje. Explica: “nunca parei de fazer jingles. Você 

não para. Isso está dentro de você. É igual a um compositor, ou a um escritor. Você 

sabe fazer. Só depende da hora — o que fazer, como fazer, para quem fazer”.  

Oscar Riedel, seu técnico de som, relata que muitas vezes Zelão recebe um briefing, 

senta à mesa, e compõe um jingle em cinco minutos. Se não ficar satisfeito, compõe 

outra versão e mais outra, até sentir que está perfeita. Menos de meia hora depois, o 

jingle está pronto. Esse processo de criação, que é a raiz da propaganda, e para muitos 

é longo e sofrido, em Zelão é tão natural quanto respirar. A facilidade com que ele 

continua compondo impressiona até mesmo aqueles que o acompanharam durante a 

maior parte do seu percurso profissional.  

Mas os jingles, que foram o principal meio de propaganda até aos anos setenta, 

perdem espaço para os filmes. A propaganda mudou, e o jingle se transformou numa 

espécie de parente cada vez mais distante.  
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PARTE III 

MERCADO DOS JINGLES, ONTEM E HOJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos saudosistas porque a propaganda  

na nossa época era vivida com alma. 

Zelão (n.1946) 
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1. Associações profissionais 

Durante muito tempo a área da criação e produção de jingles era cada um por si. A 

tentativa de organizar os profissionais da área de jingles e sistematizar a produção 

surgiu com a criação de Associações.  

 

Aprosom  

A primeira associação, e a única que funcionou durante muitos anos, foi a 

Aprosom, — Associação das Produtoras de Fonogramas. A sua criação aconteceu em 

1973 com a união várias produtoras: Publisol, Sonima, Vice-Versa, Cruzeiro do Sul, 

Sonotec, Estúdio Bandeirantes, Miksom, Oliveira Neto, entre muitas outras.  

 

Tula Minassian, diretor da Play it Again, e um dos presidentes da Aprosom nos 

seus tempos áureos, recorda que as dificuldades iniciais de criar a associação foram 

várias: “desde ensinar aos associados os princípios básicos para gerirem uma empresa 

e pertencerem à associação até aos comportamentos de sobrevivência, sem 

necessitarem matar o outro em um mercado agressivo e competitivo como é o nosso”.  

 

Os principais objetivos da Associação eram unir os produtores de som, normatizar 

a atuação das produtoras e estabelecer critérios sobre os valores a serem cobrados.  

Tula recorda que antes da existência da Associação “não existiam regras para 

músicos, locutores, atores, maestros, cantores... Nem ao menos sabiam quanto 

receberiam e como receberiam seus cachês pelos trabalhos realizados. A Aprosom 

criou modelos de contratos de prestação de serviços, que são utilizados até hoje nas 

produtoras, e visam proteger tanto as empresas quanto os artistas. Também foram 

desenvolvidas parcerias comerciais com a FNAC, Lojas de Instrumentos musicais, 

consultorias advocatícias e outras, que proporcionam descontos especiais para os 

associados da Aprosom”.  

 

Tula cita ainda que foi criado um Manual de Normas com todas as possibilidades 

de serviços dos profissionais de som: “oferecemos ao mercado a possibilidade de ter, 

como tem até hoje, uma bíblia para consultas sobre a produção sonora”. 

Para o mercado, os parâmetros de preços criados pela Associação eram muito 

importantes. “Saber quanto custava um jingle permitia balizar os preços dos 

profissionais”, enfatiza Zelão. Isso também simplificava orçamentos e negociações, 
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porque as agências e os clientes recebiam as tabelas com os preços, e se guiavam por 

elas para calcular o investimento e fazer as suas propostas.  

 

Além disso, a Associação estabelecia modelos de “melhores práticas” para orientar 

os profissionais, e desenvolveu o Selo Aprosom que referenciava as empresas 

associadas. Isto permitiu aumentar a credibilidade dos associados. Tula recorda que 

“durante muito tempo uma empresa produtora de som que não fosse associada à 

Aprosom não era recomendada por agências e anunciantes para efetuarem os 

trabalhos mais importantes do mercado”. 

 

Tula enfatiza que a Associação passou a defender os direitos dos seus associados, 

incluindo os direitos autorais. A união dos profissionais de som permitiu que se 

protegessem “num mercado onde sempre foram a parte mais frágil”. Exemplifica os 

resultados da atuação da Aprosom com um caso.  

A Vivo/Telefônica comunicou ao mercado de produção (som e imagem) que todas 

as empresas que quisessem fornecer serviços à operadora eram obrigadas a fazer um 

cadastro e um pagamento de quinhentos reais para poderem participar de licitações. 

Após várias reuniões, a Aprosom fez um documento, assinado por todos os seus 

membros, repudiando a cobrança e o cadastramento das empresas de Som. Esse 

documento foi enviado à Vivo/Telefônica e publicado em várias mídias, gerando uma 

onda de solidariedade e apoio de outras entidades de classe. A operadora foi, de certa 

forma, forçada a voltar atrás na sua decisão. 

 

Infelizmente o papel da Aprosom tem vindo a enfraquecer e a sua relevância 

diminuiu. “Isso se perdeu com o tempo. Hoje não existe mais”, lamenta Zelão.  

Tula também diz que “tudo o que plantamos no passado foi jogado fora pelas novas 

gestões. Hoje a Aprosom sequer é lembrada para os encontros decisivos do mercado e 

muito menos tem alguma importância para aqueles que não fazem parte do seu 

quadro associativo. A representatividade outrora alcançada, hoje passa desapercebida 

pelos profissionais do mercado. Isso não vale exclusivamente para a Aprosom, mas 

também para toda uma geração de novos gestores e que dirigem suas entidades de 

classe. E entidades de classe enfraquecidas levam ao isolamento empresarial de todos 

nós”. 
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Associação dos Jinglistas 

No início dos anos oitenta, Zelão, Walter Santos, Teresa Sousa, Caetano Zamma, 

Arquimedes Messina, Sérgio Augusto, entre ouros, fundaram a Associação dos 

Jinglistas. Zelão era o presidente e Teresa Sousa vice-presidente. O principal objetivo 

era o de criar um modelo com regras de direito autoral e mecanismos de cobrança de 

direito autoral, baseados na inserção de cada jingle na mídia.  

O modelo era inspirado nos mercados do México e dos Estados Unidos, e permitia 

um controle das inserções da propaganda nas mídias que estava longe de existir no 

Brasil. E só com o controle dessas inserções era possível o pagamento correto dos 

direitos autorais.  

 

A ideia começava com uma planilha de mídia que a agência encaminhava para as 

emissoras de rádio e televisão. A planilha resumia as seguintes informações: nome do 

comercial, nome do cliente, número de inserções por dia; horário indeterminado ou 

determinado das inserções; preço das inserções; valor total das inserções; e valor do 

direito autoral (que era o percentual sobre o valor das inserções), que funcionaria 

como uma taxa de serviço.  

Cada uma daquelas tabelas previa as inserções do comercial pelo prazo que a mídia 

determinasse, com o cálculo da respectiva taxa de direitos autorais. Sempre que havia 

uma inserção na mídia seria anotada na planilha e o direito autoral atualizado.  

E aquele direito autoral estava dividido de forma a cobrir todos os participantes do 

fonograma: 1% para o autor; 1% para a produtora de origem, que fizera o trabalho; 

0,50% de direitos conexos, que eram para o cantor, locutor e outros participantes que 

houvesse.  

 

A Associação dos Jinglistas seria, basicamente, para arrecadar os direitos autorais e 

garantir que eles fossem pagos aos autores. Zelão foi a Brasília algumas vezes para 

discutir o assunto e tentar normatizar aquele processo. Reuniu-se com várias pessoas 

da Secretaria da Cultura.  

Mas o projeto nunca saiu do papel porque Zelão começou a ser ameaçado. 

Telefonaram para casa dele, e avisaram a sua mulher que ele deveria parar com a 

Associação, porque tinha uma família para zelar.   

Zelão nunca descobriu o autor ou a origem da ameaça, mas era evidente que havia 

grandes interesses econômicos por trás. A sua ideia de controlar todas as inserções das 

propagandas para salvaguardar o pagamento dos direitos autorais, permitia, também, 

deduzir o faturamento das televisões e rádios com a publicidade.  
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E esse tipo de controle, com a precisão que Zelão pretendia, continua não existindo. 

O que há são estimativas. 

Em 2016, surgiu o Media Compass, de uma união entre o Kantar IBOPE Media e o 

Grupo de Mídia, que revela estimativas dos investimentos publicitários em cada meio. 

O cálculo desses valores se baseia no investimento bruto, levantado pelo Kantar 

IBOPE Media, e obtido por meio do monitoramento da publicidade nos principais 

meios e veículos brasileiros. 
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2. Evolução do mercado dos jingles 

Muitas vezes a propaganda foi muito além de dar, e vender, ao mercado aquilo que 

o consumidor queria, criando a própria necessidade. Por isso, a grande arte da 

propaganda não foi apenas vender o necessário, mas transformar o supérfluo em 

necessário. Não importa qual o produto, — fosse tangível como um carro, ou 

intangível como um conceito, — a propaganda existiu, e existe, para despertar o 

desejo do consumidor. Mas, ao longo do tempo, o mercado da publicidade se adaptou 

às mudanças sociais, evoluindo em função dos muitos avanços tecnológicos, que 

tiveram um duplo impacto: externo, com a diversificação das mídias disponíveis, e 

interno, quanto à forma de produção da propaganda. 

 

O espaço do rádio 

O rádio foi durante muitas décadas o principal veículo da propaganda, liderando o 

“bolo publicitário”, e o disputando com a mídia impressa, — jornais e revistas. Mas 

essa dinâmica mudou com a televisão. 

Em 1962, uma década após a televisão surgir no Brasil, com a TV Tupi sendo 

inaugurada por Assis Chateaubriand (1951), o rádio começa a perder espaço, e as 

verbas da publicidade se transferiram, ano após ano, para esse novo meio.  

Por algum tempo, entre o final da década de 80 e o início da década de 90, muitos 

profissionais de jingles ainda acreditaram que os altos custos da mídia televisiva, — 

tanto do espaço publicitário quanto da produção para TV, pudessem forçar um 

retorno ao rádio. Mas isso nunca aconteceu, apesar da produção da propaganda para o 

rádio ser mais ágil e os custos mais acessíveis. 

A situação do rádio se agravou com o aparecimento da internet na década de 

noventa, ao se tornar mais um meio que vem disputar os investimentos da 

propaganda. Segundo dados do Kantar IBOPE Media, em 2015 apenas 3,6% desses 

investimentos foram para o rádio.  
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 % 20154 1988 1980 1970 19625 

TV Aberta 62,9 60,9 57,8 39,6 24,7 

PAYTV 9,2  - - -  -  

Jornal* 8,2 15,9 16,2 21,0 18,1 

Revista* 4,6 13,9 14,0 21,9 27,1 

Rádio 3,6 6,6 8,1 13,2 23,6 

Display | Search* 9,7         

Outros 1,9 2,7 3,9 4,3 6,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Valor R$ (bilhões) 35.098         
* Sem mobile e programática | Display: principais formatos comercializados - banners, botão e rich 

media >> Desktop | Search: links patrocinados e PLA >> Desktop e Tablet 

 

O papel do rádio também mudou. Deixou de ocupar um lugar central nos 

domicílios, que passou a pertencer à televisão. E, em certos segmentos mais jovens, 

essa centralidade pertence aos computadores.  

Porém, com a evolução tecnológica, surgiu a possibilidade de se escutar rádio pela 

internet, o que contribuiu para alargar o perfil do seu público. Além disso, os seus 

programas e linguagem se adaptaram, e ficaram mais versáteis. 

Parece inegável que o rádio continua tendo um papel relevante, especialmente 

para os motoristas: os milhões que se deslocam diariamente para o trabalho de carro, 

nos seus fluxos pendulares, e os profissionais que percorrem grandes distâncias em 

sua solidão.  

O que talvez seja necessário é repensar o papel do rádio, e recriar os paradigmas 

em que assentava.   

 

Filme | Jingle 

Zelão fala sobre algumas das mudanças que pressionaram o mundo da 

propaganda: “É preciso clientes. Só que a minha área específica que é jingle, — com 

letra e música, pouco existe hoje. Porque ninguém quer usar rádio. Ninguém mais 

quer ter um criador de jingles dentro de uma agência. Alguém que saiu da ESPM não 

vai querer fazer isso. Hoje todo mundo quer fazer filme”. 

O fato da maioria dos criativos preferir fazer filmes a jingles está ligado à 

importância da televisão, que hoje capta mais de 70% do investimento publicitário 

(63% na TV aberta, e 9% na fechada). Mas não é apenas isso.  

                                                             
4 Fonte: 2015 >>https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2016/03/media_compass_2.pdf | 
acessado 20/01/2017 
5 Fonte: 1962 até 1988 >> http://www.tudosobretv.com.br/histortv/tv60.htm | acessado 20/01/2017 
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Alguns especialistas acreditam que há outros fatores. Sérgio Campanelli, da MCR, 

citou, em entrevista à revista Rádio e Negócios, dois desses fatores: o primeiro é o 

recall dos jingles, e o segundo é o reconhecimento do redator. Campa argumenta: “o 

jingle na propaganda roubou muito recall de filmes caríssimos. Ele ficou famoso 

demais, e passou a incomodar os redatores das agências. O redator começou a ter 

ojeriza ao jingle porque ele não lhe dava autoria. É diferente de quando o redator faz 

um filme e aquele texto é dele”. 

 

Tecnologia | Coração 

Além da diminuição do espaço para os jingles, a produção também mudou, e 

causou impacto na sonorização das campanhas, — tanto no rádio quanto na televisão. 

Zelão menciona que “hoje é muito difícil fazer uma música para um filme. De vez em 

quando você vê um negócio cantado, mas é cada vez mais raro. Qual o jingle que você 

lembra hoje? Ninguém lembra. Esse tipo de coisa de se fazer rádio, de se fazer coisas 

para o rádio, de ter ideias para spots e jingles de radio, está se perdendo”. 

 

A sonorização das campanhas não desapareceu e nem diminuiu. O que se nota é 

ausência de criação de peças musicais memoráveis, como havia antes dos anos 

noventa, quando foram produzidos os melhores jingles. Isso se deve principalmente 

ao fato dos criativos, e também dos anunciantes, optarem, de um modo crescente, por 

trilhas já existentes, muitas vezes de músicos famosos.  

 

Além do uso de trilhas já existentes, outro movimento que impactou na produção 

de jingles: a inovação tecnológica.  

Quando o sintetizador surgiu (Zelão importou o primeiro ARP Strings do Brasil, 

com Eduardo Lima, na Todosom), os sons eletrônicos causaram agitação no mercado. 

“A novidade era um sucesso”, confessou Zelão, em 1995, numa entrevista ao Meio & 

Mensagem. Ele próprio havia criado vinhetas para a Globo, no seu afã de integrar as 

novidades da tecnologia. Mas essa evolução tecnológica revelaria uma faceta 

perversa.  

A passagem dos sintetizadores de monocórdicos para polifônicos, com uma 

crescente multiplicidade de opções sonoras, foi, aos poucos, substituindo os músicos e 

se transformando em ameaça. Zelão relata que “a Ordem dos Músicos protestou. 

Mandou na época uma carta para os estúdios de gravação com uma tabela de preços 

para regularizar o uso dos sintetizadores. Para cada timbre ou efeito tocado em uma 
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música deveria a ser recolhido um imposto no valor de um cachê pago a um músico 

na época”. Esse movimento tinha como objetivo defender os músicos, mas não 

funcionou. 

O mercado foi inundado por amadores que não sabiam música ou arranhavam 

apenas os rudimentos, mas compunham trilhas eletrônicas péssimas, e “o que se viu 

foi que a qualidade do som declinou profundamente”, relata Zelão. 

 

Mas foi o aperfeiçoamento dos instrumentos eletrônicos, aliados aos computadores, 

que mudou em definitivo o trabalho dos estúdios e produtoras, aposentando as 

complexas e caríssimas mesas de som e as gravadoras. Atualmente, um só 

profissional, que não precisa sequer ser um músico, consegue fazer uma trilha ou 

reproduzir uma infinidade de sons num computador. E os custos são baixíssimos. 

Zelão sintetiza este cenário atual: “Hoje em dia você não precisa mais ter o espaço 

do estúdio. Você tem tudo num computador Apple. A tecnologia mudou tudo. Antes 

os músicos iam lá gravar a área de sopros, cordas, e hoje se resume a um tecladinho 

falando direto com um computador. E daí saem as trilhas sonoras com essa alma que 

você percebe, — não tem ser humano nisso, só uma pessoa que não estudou música. E 

como o cliente é surdo, está tudo certo. A música ficou sem história, você vai contar o 

quê da gravação? Quem tocou o quê? Quem tocou o naipe de cordas? Teve um cara, 

só um cara fazendo tudo, — o som do piano, as cordas, a bateria já está pronta, com 

todas as marcas de bateria, dentro de um computador. Não é um músico que está 

tocando. Não há o solo de um virtuoso na flauta ou no violino. É apenas uma coisa 

fria.”  

 

O processo que aconteceu com a música, — a simplificação possível com a 

utilização da tecnologia, e a “amadorização” da produção, — aconteceu também no 

mundo da imagem, com a fotografia e os filmes. Não que a evolução ou a tecnologia 

sejam condenáveis, até porque são as pedras basilares da evolução humana, mas 

porque parece faltar algo. Zelão pergunta: “Mas cadê a alma do som, o músico? Cadê 

a interpretação? O talento? O sentimento?”. Por isso, Zelão defende que o ideal seria 

“uma grande harmonia entre máquinas e pulsações humanas. Tecnologia e coração”.  

 

Pesquisa | Arte 

Essa falta de alma não está ligada apenas à evolução tecnológica, mas também ao 

processo criativo. Zelão explica: “hoje, nós, os mais velhos da área de propaganda, 
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somos saudosistas porque a propaganda na nossa época era vivida com alma. Criava-

se sem ter pesquisas. Ninguém vinha me dizer que o cara da classe C gostava mais da 

margarina Becel. Porque a criação era intuitiva e com liberdade. Quando você fazia 

um jingle, tipo “Tropeçou, caiu, machucou, tem que ser Gelol”. O que é isso? Criação 

pura”. 

Uma vez mais, não é que Zelão critique a evolução e, neste caso concreto, a 

pesquisa que permite conhecer e segmentar o mercado de consumo, o que ele 

enfatiza é a necessidade de alimentar a criatividade e a emoção. Zelão diz que hoje, “a 

propaganda hoje está muito calcada em números e ela perdeu a alma. Então ficou 

frio, gelado”. 

Renato Teixeira, autor da “Romaria”, eternizada por Elis Regina, é também um 

jinglista. Em entrevista à revista Rádio e Negócios, ele afirmou que “a arte tem de ser 

um produto. Jingle é para vender produto, tem de fazer um trabalho que funcione. 

Hoje 90% não tem arte, é só produto. E isso é um crime cultural”. 

 

O processo de criar, e de manter a arte viva, está se perdendo no mundo da 

propaganda. Zelão acha que é necessária uma liberdade criativa que não existe mais 

porque tudo está terrivelmente calcado em cima das pesquisas. Deixou de haver a 

“criação espontânea”, que é garantia de uma boa peça, e a nova geração não possui. 

Zelão explica: “sinto que está faltando, e muito, esse espírito criativo que os coroas 

como eu têm”. 

 

Os novos profissionais 

Outra das coisas que mudou muito é o relacionamento dos atuais profissionais da 

propaganda com clientes e, especialmente, com fornecedores.  

São cada vez mais as pessoas que se queixam da forma como a nova geração se 

comunica, em especial da falta de retorno: são os e-mails que não são respondidos ou 

os telefonemas que não são retornados.  

Muitos dos profissionais só respondem se o contato for importante e houver algum 

ganho para eles, — profissional ou pessoal. A indiferença com que tratam todos os 

outros que não se enquadram nessas duas categorias, é muito comum, e reveladora da 

falta dos princípios básicos da educação.  

Outra questão é a falta de respeito pelas gerações mais velhas. Se os profissionais, 

especialmente os mais jovens, se cruzarem com alguém mais velho que não é seu 

superior hierárquico, ou ocupa um cargo importante, não o respeitam, como se a 
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idade fosse, por si só, um traço negativo que incapacita as pessoas. Zelão diz: 

“recentemente telefonei para uma agência várias vezes e nunca consegui falar com a 

pessoa responsável pelo RTV. Precisei telefonar para o dono, que por sinal é meu 

amigo”.  

 

Atitudes assim são muito diferentes dos tempos em que havia cuidados com os 

clientes e os fornecedores, ou parceiros. “Nas minhas empresas não importava quem 

telefonava, sempre era atendido”, lembra Zelão.  

Mas, infelizmente, isto não é exclusivo da área da propaganda. Trata-se mais de 

uma questão geracional, e também educacional, que acontece com frequência 

crescente em qualquer empresa. “Os jovens profissionais podem ter conhecimentos, 

mas lhes falta o básico: a educação e o respeito pelo outro”, enfatiza Zelão. 

 

Entre o jingle e o spot 

A criação de um jingle tem um processo que começa com o briefing do cliente, 

embora Zelão diga que, em inúmeras ocasiões, essa etapa não existiu para ele. O seu 

relacionamento com alguns clientes era tão longo, e ele conhecia e dominava tão 

bem o produto, que não necessitava de briefing.  Por exemplo, isso aconteceu com a 

Caninha 51, que consolidou a sua marca exclusivamente no rádio. A Associação de 

Panificadoras também fez a sua marca do mesmo jeito.   

 

Depois do briefing, é preciso definir qual a melhor forma para anunciar o produto, 

isto é, se ele requer um jingle ou um spot. As diferenças, grosso modo, são as 

seguintes: 

 jingle: é o formato ideal para fixar uma marca e trabalhar a imagem.  O seu 

recall é elevado. Muitos defendem que o jingle tende a fixar-se mais na 

memória por sua continuidade musical, especialmente no Brasil, que é um 

país muito musical. 

 spot: o seu tempo de recall é menor. É sugerido para trabalhar grandes 

quantidades de informações que envolvam bulas, instruções ou números. 

 

Há, ainda, uma terceira forma, o spingle, — que é uma mistura do jingle e do spot.  
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Recall | Vendas  

A publicidade é medida pelo recall que agrega às marcas e produtos e, cada vez 

mais, pela sua capacidade de alavancar as vendas. É crescente o número das empresas 

que transfere o marketing para a responsabilidade da área de vendas, forçando a 

propaganda a se transformar em instrumento de vendas, com um retorno mensurável 

e imediato.   

Existem opiniões divergentes sobre qual dos formatos é mais eficaz para alcançar 

esse objetivo: o spot ou o jingle.  Mas a maioria dos especialistas concorda que se as 

peças forem ótimas, irão vender, — independente da sua forma.  

 

O problema recente é que a criação das peças está sendo nivelada pelos objetivos 

puramente comerciais, sem nenhuma arte, e o jingle está sendo substituído por 

locuções e textos diretos. Zelão argumenta que os anunciantes precisam ser 

lembrados da força dos jingles. Ele garante que se “um jingle é bom, bem feito, ele faz 

sucesso em qualquer lugar do mundo e fica fácil vender”. 

 

A formação musical de Zelão foi fundamental na criação de jingles. Ele explica: “o 

músico é um cara que tem que saber fazer de tudo e a composição exige muita 

versatilidade”. E, exceto isso, Zelão resume quatros coisas essenciais para a criação de 

um jingle.  

A primeira é a informação. É crucial conhecer muito bem o produto ou marca. 

Além disso, também é importante saber o que está acontecendo na sociedade, porque 

isso permite criar os jingles com mais facilidade, e estabelecer ligações entre os 

eventos. A propaganda retrata quase sempre o momento. Zelão diz que, “por exemplo, 

a política costuma dar ganchos fantásticos à propaganda”.  

Um dos desses casos, em que a política é referência, foi a criação de uma série três 

jingles em que o locutor Ciro Jatene imitas as vozes de Lula, Franco Montoro e Paulo 

Maluf. 

Título: Fiat Milano | Anunciante: Fiat | Agência: Rino | Criação Dimitri 

Petroff | Locutor: Ciro Jatene | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: 

Zelão Estúdio |  

 

Zelão também enfatiza que é essencial não se acomodar, porque “a pessoa que fica 

acomodada no cotidiano perde referência de muita coisa”. 
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A segunda é o poder de síntese. Zelão lembra que “são tantas as informações de um 

briefing que a gente fica meio maluco ao colocar uma letra na música”. O briefing 

sistematiza os conteúdos que permitem criar uma peça. Alguns clientes e agências 

chegam a definir onde deve aparecer o nome do produto: logo no início, somente no 

final, ou a cada cinco segundos. A variedade de informações é muito grande, e cabe 

ao jinglista reduzi-la numa peça eficaz.    

 

A terceira é a inspiração. Zelão diz que “a inspiração vem da pressão também. Vem 

do que você aprende com o tempo, e você aprende a ter saídas para qualquer lado. 

Você vira o fugitivo musical e cria o que quiser, na hora que quiser e bem entender. E 

a inspiração é transpiração mesmo, porque você tem que fazer um jingle que é para 

daqui a pouco. E você não pode errar, porque se errar você perde o cliente”.  

 

E a última é a crítica ao trabalho. No caso de Zelão, a experiência de muitos anos o 

ajuda nisso. Ele corta o desnecessário. Numa entrevista ao jornal Folha da Tarde, em 

1990, ele disse que “é preciso conhecer a linguagem do produto e respeitar o 

consumidor, e eu corto a besteirada”. 
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PARTE IV 

UMA VIAGEM PELOS JINGLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada que foi recusado por alguém é uma 

peça definitivamente fora de questão. 

Zelão (n.1946) 
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1. Uma viagem pelos jingles 

A música é essencial na publicidade. Muitas campanhas são bem sucedidas muito 

mais pelos jingles do que pelas imagens dos seus filmes. O que as pessoas tendem a 

recordar, com o passar dos anos, é a música.  

Zelão afirma que a importância de um jingle é tão grande que fez com que 

pequenas agências ganhassem concorrências e contas de clientes enormes. Recorda 

que alguns amigos, — o Désio, Izael e Manuel Mauger, — saíram da Young & 

Rubicam e montaram uma agência. Como ainda não tinham um espaço físico, 

começaram no New Zelão Estúdio. Na época, tinham que fazer uma apresentação 

para Milton Longobardi, diretor de marketing da Philco. Zelão fez a música em cima 

de um tema do livro do Almir Klink chamado “Longe é um lugar que não existe”. E 

eles apresentaram essa música como tema para a convenção dos vendedores da 

Philco. Depois de uma reunião em que foram apresentadas outras peças além dessa 

música, Milton Longobardi lhes entregou a conta da Philco. 

  

Zelão possui um acervo enorme, e eclético, com milhares de jingles, spots e 

spingles — que ele criou ou produziu. Perdeu muitos porque, nos anos sessenta, 

setenta e oitenta, as gravações eram feitas em longas fitas, de vários metros, que o 

passar do tempo minou. Essas fitas tornaram-se frágeis e quando eram tocadas, 

passavam pelas bobines do gravador e rebentavam. Oscar Riedel, técnico de som de 

Zelão, fez um trabalho extraordinário de recuperação, colando cuidadosamente as 

fitas com durex de cada vez que estouravam.  

Levou cerca de dois anos para transformar parte do acervo em arquivos de mp3, 

todos catalogados por nome e ordenados por número, em blocos com cem peças cada.  

A passagem da Publisol para o seu primeiro estúdio, o Zelão Estúdio, também 

gerou várias perdas: Zelão deixou muito material na Publisol, que depois desapareceu 

ou foi destruído. Ali ficaram jingles e documentos dos muitos prêmios que venceu 

durante os anos setenta. 

 

Para a pesquisa deste livro, uma equipe liderada por Zelão escutou o seu acervo de 

jingles com o objetivo de escolher alguns, — que depois seriam remasterizados por 

Oscar Riedel.  

Os critérios de seleção foram diversos, embora todas as peças escolhidas sejam 

representativas por alguma razão: por sua qualidade técnica, beleza ou premiação, por 

representarem um momento especial ou por se tratar de uma história interessante, — 

que poderá ser de Zelão ou da propaganda. 
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Com base nessa variedade de critérios nos pareceu que apresentar os jingles por 

ordem cronológica, organizados pela data de criação, ou alfabética, pelo nome dos 

clientes, empobreceria o acervo das peças selecionadas. Para que o processo de seleção 

seja esclarecedor, e possa revelar a diversidade de elementos que enriquecem a 

história dos jingles, as peças foram organizadas por grandes temas e conceitos.  
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2. Jingles de sucesso, que ficaram na memória 

Um jingle de sucesso é aquele que perdura na memória, e muitos anos depois 

ainda é cantarolado quando as marcas ou os produtos são mencionados.  

Em 2006, numa entrevista ao “Instituto Caros Ouvintes de Estudo e Pesquisa de 

Mídia”, Zelão afirmou que “a propaganda no rádio, dos anos 60 para cá, evoluiu 

muito. Talvez o único quesito que não acompanhou essa evolução foi o ato de criar 

um jingle, pois nos idos de 60 já contávamos com peças que se tornariam antológicas, 

que marcaram muito, que sobreviveram até os dias de hoje”.  

 

Ele cita algumas dessas peças, criadas por vários jinglistas, ciente de que é 

impossível recordar todas, e muitas ficarão de fora: 

 Casas Pernambucanas, de Heitor Carrilo: “Não adianta bater”;  

 “Estrela Brasileira”, criada por Caetano Zamma para a Varig; 

 Biotônico Fontoura, de Vítor Dagô: “b-a bá, b-e bé, b-i”; 

 A série premiada de jingles sobre países, criada por Arquimedes Messina 

para a Varig: “Urashimataro” e “Seu Cabral”, esta última acabou se 

transformando em música de carnaval;  

 Também de Arquimedes Messina é o “Café Seleto”: “Depois de um sono 

bom | a gente levanta | toma aquele banho | na hora de tomar café| é Café 

Seleto que a mãe prepara...” 

 “Prá frente Brasil”, de Miguel Gustavo, um grande jinglista carioca, que 

compôs a música para a Copa de 1970, quando o Brasil se tornou tricampeão 

mundial no México; 

 Kolynos dos Zirmãos (Olavo e Diógenes Budney) para a Anacol: “Vai, vai, 

vai, vai, vai em frente”; 

 Jeans US Top da MCR, criada pelo Sérgio Mineiro, Campanelli e Renato 

Teixeira: “Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada”;  

 Chevrolet Opala, do Sérgio Augusto, para a General Motors: “Carro novo é 

vida nova”; 

 O imbatível “Pombo Paulista”, para a Eletropaulo, criado pelo Paulo Leite;  

 A “Parmalat Bichos”, de César Brunetti e Novaes; 

 “Pipoca com Guaraná”, também criado por César Brunetti; 

 Big Mac, da Mc Donalds, de Sérgio Mineiro: “Dois hambúrgueres, alface, 

queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim”; 
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 “Abre as suas asas”, para a Vasp, do Théo de Barros: “Atenção você, com essa 

ficha na mão...”; 

 “Duchas Corona”, criada por Francis Monteiro: “Apanho o sabonete | pego 

uma canção e vou cantando sorridente”. 

 

Zelão também deixou várias peças memoráveis. Ele diz que gosta de todas, mas 

reconhece que acaba preferindo os jingles que se tornaram mais famosos: 

 Galinha Azul, da Maggi, para a Nestlé, que complementou o sucesso do 

conceito criado pelo Wilber com a trilha: “Caldos Maggi | Caldo nobre da 

Galinha Azul”; 

 Gelol, para a Dorsay: “Tropeçou, caiu, machucou”; 

 Kolynos, feita em parceria com o Sérgio Lima para a Anacol: “A brisa que 

refresca | Num mar que é de pesca”; 

 A assinatura “Kolynos o gosto da vitória... ah”, criada em parceria com 

Márcio Moreira e que, posteriormente, foi anexada a duas músicas, “Vai vai, 

vai” e “A brisa que refresca...”;  

 “O ponto mais alto”, para o Café do Ponto, vencedor de vários prêmios; 

 O jingle para a Coca-Cola, “Isso é que é”, com letra de Márcio Moreira, 

Armando Moura e Zelão;  

 O Tango para o Banco do Noroeste, que se transformaria em música de 

Carnaval; 

 Martini, uma peça imortalizada pela voz de Dick Farney, dirigida e 

produzida por Zelão, na Publisol; 

 O inesquecível Expo Ex, de 1969, criado para a Exposição do Exército.  

 

2.1) Galinha Azul  

O conceito da “Galinha Azul”, para os caldos da Maggi, foi criado em 1976, por 

Wilber, da agência Norton. O enorme sucesso da Galinha Azul alavancou o caldo 

Maggi, o diferenciando do caldo de galinha da Knorr, que na época liderava o 

mercado.   

A assinatura musical — “Caldo Maggi | Caldo nobre da Galinha Azul” — é da 

autoria de Zelão e se tornou tão forte que ainda hoje é lembrada.  

Recentemente, décadas depois de sua criação, esteve na origem de um incidente 

engraçado na TV Globo. Durante a rodada 11 do show “Big Brother Brasil”, os 

participantes fizeram uma prova que consistia em ficarem vestidos de frango no 
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interior de um saco de plástico. Alguns dos participantes começaram a cantar 

espontaneamente o jingle da “Galinha Azul”. O problema é que o merchandising 

daquela prova era da Knorr, e a equipe do programa se viu forçada a silenciar os 

participantes.  

 

Vale ainda mencionar um fato interessante: a regionalização dos jingles. Nos anos 

oitenta, a mídia nacional era muito cara. A forma de contornar o problema era 

fazendo uma veiculação regional, com inserções da propaganda nas rádios estaduais. 

Para isso, algumas agências e anunciantes optavam por encomendar adaptações 

regionais de cada jingle. No caso da Maggi, adaptavam a música, as expressões 

idiomáticas e o sotaque, mantendo a letra e a assinatura: “Caldo Maggi | Caldo nobre 

da Galinha azul”. O jingle era produzido em cima dos ritmos regionais: frevo, 

sertanejo, caipira e samba, entre outros. 

E mesmo considerando todos os custos da produção de vários jingles, ainda assim 

saía mais barato do que a inserção na mídia nacional.   

Além dos custos, essas adaptações que respeitavam o amplo regionalismo, 

contribuíam para aumentar a aceitação dos produtos, porque eram direcionadas e 

falavam a linguagem dos seus públicos específicos. De certa forma, se transformavam 

em homenagens às variações culturais dos estados, fazendo o consumidor se 

identificar com a mensagem, — que é um dos objetivos da propaganda.  

Zelão criou vários desses jingles regionais em cima de trilhas conhecidas, 

mantendo no final da peça a famosa assinatura da Galinha Azul. 

Título: Caldo Maggi, Trilhas regionais | Data: 1983 | Música: Versão Mineira 

(Ó Minas Gerais); Rio de Janeiro (Cidade maravilhosa); Rio Grande do Sul 

(música regional); São Paulo (São Paulo da Garoa); | Agência: Norton | 

Arranjos: Tuca | Criação: Zelão | Cantor: Coro | Técnico de som: Oscar Riedel 

| Produção: New Zelão Estúdio |  

 

A “Galinha Azul” se transformou na identidade do Caldo Maggi, — uma identidade 

que continua sendo reconhecida até pelos consumidores (apesar de recente 

substituição pela “Galinha Pintadinha”).  

A sua importância foi tão grande que, num dos aniversários do Wilber, o pai da 

Galinha Azul, a Norton decidiu homenageá-lo no rádio como forma de 

reconhecimento pelo seu trabalho. A agência fez uma música, produzida e tocada por 

Zelão, com a Galinha Azul na voz de Nadir, cantando a música “Parabéns a você”.  
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Título: Parabéns a você (para Wilber, o criador da Galinha Azul) | Data: 1983 

| Agência: Norton | Criação: Norton | Cantora: Nadir é a voz da Galinha Azul 

| Locutor: Baiano | Técnico de som: Oscar Riedel | Violão: Zelão | Produção: 

New Zelão Estúdio |  

 

2.2) Gelol 

Zelão conhecia bem a Dorsay porque o laboratório era um dos seus clientes 

regulares. Quando Artur Amorim, diretor de criação da Sym, lhe pediu que fizesse 

um jingle para o Gelol, Zelão já estava bem familiarizado com o produto e não 

precisou pesquisar. A assinatura do jingle saiu naturalmente, sem esforço, se 

tornando a marca registrada do Gelol, uma marca que perdura até hoje: “Tropeçou, 

caiu, machucou, é Gelol”.  

Recentemente, em 2016, no programa “Tá no Ar” de Marcelo Adnet e Marcius 

Melhem, na rede Globo, foi feita uma paródia deste jingle.  

 

O jingle, muito premiado, ficou no ar por mais de quinze anos. Durante esse 

período foram criados outros jingles, porém, Nelson Morizono, o dono da Dorsay, 

rejeitava os novos e optava sempre com o mesmo, que acabou se transformando em 

uma trilha do filme sobre o Gelol.  

 

Anos depois a Dorsay foi vendido para a Hypermarcas, e atualmente o antigo 

proprietário do laboratório, Nelson Morizono, é o dono da cerveja Proibida. Zelão diz 

que uma das curiosidades sobre Morizono é que ele gostava de fazer propaganda 

usando atores da Globo. Por isso, quase todos os filmes da Dorsay eram feitos com 

atores da Globo. 

Título: Trapalhões | Data: 1985 | Anunciante: Dorsay | Agência: Sym | 

Criação (letra e música): Zelão | Cantores: Josias, Ana Maria, Nadir, Olavo e 

Diógenes Budney | Arranjo: Zelão | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: 

New Zelão Estúdio |  

Prêmios: 1) Colunistas Nacional, 1985 | Fonograma Farmacêutico ||  

2) Colunistas, 1985 | Os melhores da Propaganda Brasileira | Ouro ||  

3) Colunistas Produção, 1986 | Som | Destaques 
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Perante a recusa de Morizono mudar o jingle do Gelol, Zelão criou uma variação 

do mesmo tema, em versão de tango, que foi aprovada pelo cliente e também foi 

premiada.  

Título: Trapalhões Tango | Data 1993-1994 | Anunciante: Dorsay | Agência: 

Sym | Criação (letra e música): Zelão | Texto: Artur Amorim | Cantor: 

Neneco | Arranjo: Tuca | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New 

Zelão Estúdio |  

Prêmio: VIII Produção Brasil, 1993-1994 | Fonogramas | Bronze  

 

2.3) Kolynos, o gosto da vitória. Ah... 

A história do jingle para a Kolynos chega por meio de um relato de Sérgio Lima, 

diretor de criação da McCann, num depoimento feito para comemorar os setenta anos 

de Zelão. 

Em 1972, Sérgio Lima fez uma campanha para a Kolynos, mas o cliente decidiu 

abrir uma concorrência. Participaram vários profissionais de peso como Sérgio 

Augusto, Hermeto Pascoal e Marcos Valle, entre outros.  

Sérgio Lima confessa que “tinha uma musiquinha guardada”, mas precisava 

finalizar. Márcio Moreira sugeriu que ele falasse com Zelão.  

Sérgio Lima e Zelão fizeram o jingle e ganharam a concorrência. “O gosto da 

vitória, Kolynos... Ah” ficou no ar durante catorze anos.   

Título: Kolynos, o gosto da vitória. Ah! | Data: 1972 | Anunciante: Anacol | 

Agência: McCann Erickson | Criação: Letra de Sérgio Lima; Trilha e 

Assinatura de Zelão | Cantor: Ana Maria Martins | Locutor: Odemar Costa | 

Produção: Zelão, Publisol |  
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3. Adaptações de sucesso 

Alguns jingles são adaptados de temas internacionais ou de épocas anteriores. 

As multinacionais costumam usar temas de campanhas que fazem parte de uma 

estratégia internacional, mas necessitam ser adaptados ao idioma e cultura dos países 

onde os produtos são veiculados. Também há marcas que adaptam propagandas 

realizadas no passado lhes emprestando uma roupagem nova com mudança do ritmo 

musical e ajustes da linguagem. 

Essas adaptações não significam que ficou mais fácil fazer um jingle. Por vezes é 

exatamente o contrário. Zelão defende que “é mais difícil, porque o ponto de partida 

do criador já está condicionado por uma série de balizadores que restringem a 

liberdade criativa”.   

Mas, apesar das dificuldades, algumas dessas adaptações foram feitas de forma 

magistral e se tornaram grandes sucessos. 

 

3.1) Coca-Cola | It’s the real thing  

A McCann era a agência que atendia a Coca-Cola, e precisava adaptar o tema 

internacional “Coca Cola, it’s the real thing” para o mercado brasileiro.  

Para resolver a questão da tradução e da letra, decidiram fazer um brainstorming. 

Foram para a sala de reunião Izacyl Guimarães Ferreira, diretor de criação, Márcio 

Moreira, redator e diretor associado de criação, Armando Moura, diretor de arte e 

também diretor associado de criação, e Zelão, que tinha entrado para a agência 

naquele ano. 

 

O conceito da campanha "It’s the real thing”, não era algo que tivesse uma 

tradução. Funciona em inglês, mas não em português. Começaram os palpites: “Isso é 

legal”; “Isso é muito bom”...  

Zelão lembra que era “tudo uma merda”.  Até que, de repente, surgiu um conceito 

muito simples, em português: “Isso é que é”. O crédito é de Márcio Moreira.  

Título: Isso é que é | Data: 1969 | Anunciante: Coca-Cola | Agência: McCann 

Erickson | Cantor: Coro | Arranjo: Chiquinho de Morais | Produção: Zelão |  
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3.2) Vaquinha Mococa 

Em 1989, Gilce Velasco, que tinha trabalhado na McCann, e estava na agência 

Deck, na Rua dos Franceses, pediu que a New Zelão Estúdio fizesse uma adaptação da 

versão original do jingle da Vaquinha Mococa, que era da década de cinquenta.   

Os Zirmãos, Olavo e Diógenes Budney, fizeram um novo arranjo. A adaptação ficou 

tão boa que o jingle se tornou um sucesso, e é lembrado até hoje.  

O jingle da Vaquinha Mococa tornou-se um dos ícones da propaganda.  

Título: Vaquinha Mococa | Data: 1989 | Anunciante: Mococa | Agência: Deck 

| Criação: Gilberto Martins, nos anos cinquenta | Adaptação: Olavo e 

Diógenes Budney | Cantor: Coro | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: 

New Zelão Estúdio |  

 

3.3) Martini 

O jingle da Martini foi uma das grandes produções que Zelão fez. O tema 

internacional teve a letra adaptada por Márcio Moreira, um dos papas do meio 

publicitário. 

A peça foi cantada por Dick Farney em sua inconfundível voz macia. Ele pediu 

para gravar o jingle de madrugada, após terminar o seu show, quando já estivesse 

com a voz aquecida. O espetáculo acabou à uma da manhã e às duas fizeram a 

gravação no estúdio da Publisol. A peça ficou fantástica. 

Título: Martini, Dick Farney | Data: 1972 | Anunciante: Martini | Agência: 

McCann Erickson | Tema internacional | Letra: Márcio Moreira | Cantor: 

Dick Farney | Arranjo: Chiquinho de Moraes | Técnico de som: Garrincha | 

Produção: Zelão, Publisol |  

 

O arranjo é do maestro Chiquinho de Morais que, segundo Zelão, foi o maior 

arranjador que conheceu. “Os outros são fantásticos, mas Chiquinho de Morais é hors-

concours. Ele era uma pessoa única”, afirma o jinglista, recordando algumas das 

singularidades do trabalho do maestro, que foi padrinho de um dos seus filhos.  

 

Em várias ocasiões Chiquinho de Morais deixou os músicos, a orquestra e os 

técnicos esperando no estúdio. A gravação tinha hora marcada, e o cliente estava no 

estúdio para assistir, mas ele não chegava. De repente o telefone tocava. Era o 

maestro. Zelão perguntava onde ele estava. Chiquinho respondia: “estou chegando”. 
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Zelão insistia: “mas onde você está?”, e ele dizia que estava no aeroporto Santos 

Dumont, no Rio, e estava chegando, — em São Paulo. 

Zelão diz que sofria horrores tentando driblar clientes e músicos. Finalmente 

quando Chiquinho chegava Zelão perguntava se o arranjo estava pronto. E ele 

respondia, sempre muito seguro, “claro que está pronto”. Zelão questionava: “mas 

onde está?”. O maestro encarava Zelão, dizendo “está aqui, ó...”, enquanto apontava 

com o indicador para a cabeça.  

Em seguida, Chiquinho sentava à mesa com o copista (responsável por duplicar 

manualmente as partituras para distribuir pelos músicos), abria a grade para fazer o 

arranjo, e começava a escrever. Zelão recorda que “ele parecia um robô escrevendo. 

Depois me entregava e dizia para eu ir gravando a base, que ele já subia para o 

estúdio”. 

Zelão levava as partituras, e começava a gravar a base: piano, bateria, guitarra, 

ritmo. Daí a pouco Chiquinho de Morais aparecia com o resto para gravarem o que 

estava faltando: cordas, metais, coro.  

 

“Com todo o atraso e toda aquela adrenalina, aquele suor que a gente passava, 

quando terminava, a gravação era uma obra de arte. E então valia a pena. Tudo aquilo 

que a gente passou de angustiado, nervoso, acalmando cliente, acalmando músicos, 

acalmando cantor, quando chegava ao final e via o resultado do trabalho, 

compensava. Que coisa maravilhosa! Ele fazia o arranjo na hora, porque já sabia o que 

ia escrever. E isso ele não fez apenas uma vez” explica Zelão, que continua se 

admirando com a capacidade criativa do maestro mesmo tantos anos depois.   
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4. Jingles memoráveis, que se transcendem 

Quando Zelão passou da música para o jingle, nos finais da década de sessenta, 

sentiu uma estranheza inicial, porque saiu de um mundo em que os valores se 

centravam na criação do belo, para entrar num mundo em que a criação tinha um 

objetivo comercial, — porque o objetivo do jingle é vender. 

Numa entrevista à Revista About, em 1989, ele fala sobre o que sentiu com essa 

transição: “mantive certa renitência pelo fato de saber que estava compondo 

comercialmente. Mas esta sensação desapareceu quando percebi a importância do que 

estava fazendo: um jingle tem que fazer sucesso porque, senão, não vende, e a sua 

obrigação é vender”.   

 

Ao longo dos seus cinquenta anos de história na propaganda, muitos dos jingles 

que criou, sozinho ou com parceiros, conseguiram aliar de uma forma brilhante a 

beleza da letra e da música e esse objetivo comercial. Esses jingles se transformaram 

em verdadeiras obras primas, algo muito próximo da canção, mas sem perder o 

propósito inicial da propaganda, — que é o de apresentar um produto, torná-lo 

irresistível e vendável.  

 

4.1) Açúcar União 

A União tinha o hábito de lançar receitas para promover e incentivar o consumo de 

açúcar. Ainda hoje grandes marcas dos setores alimentício e de bebidas fazem isso: se 

promovem mostrando a multiplicidade das aplicações dos seus produtos. As receitas 

eram (e são) sempre uma forma bem sucedida de propaganda. 

Em 1983, a União decidiu fazer uma música para presentar todos os usineiros. Essa 

música, inspirada no livro de receitas, rendeu cinco mil cópias que foram distribuídas 

pelos os usineiros de todo o Brasil pela União dos Refinadores. 

 

A letra de Sérgio Lima, embalada por uma música de Zelão, faz um casamento 

entre as receitas das sobremesas e as emoções, em especial o amor, e finaliza com um 

duplo sentido da marca União. A escolha do cantor Dick Farney, com sua voz branda 

e envolvente, transforma o jingle numa canção icônica. 

 

Doces recordações 

Folheando receitas, vejo a mesa feita. 

E tem baba-de-moça, suspiro, quindim 
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Assim, tudo em mim com amor e 

também com emoção, o meu coração  

vira um doce pra te esperar. 

Doce de leite e, nesse deleite, uma brevidade, 

Cocada, saudade 

Sou maria-mole no seu papo de anjo, amor. 

O meu coração vira um doce nessa União. 

O meu coração vira um doce nessa União 

 

Posteriormente, essa música serviu de trilha para um filme que ficou no ar por 

algum tempo. 

Título: Doces recordações | Data: 1983 | Anunciante: Companhia União dos 

Refinadores | Agência: Gang Publicidade | Criação: Zelão e Sérgio Lima | 

Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

4.2) Nestlé | Chocolate ao leite 

Zelão criou o jingle para o chocolate ao leite da Nestlé e o levou à agência.  

Cristina Carvalho Pinto, diretora de criação da Norton, mandou agência parar e 

pediu que todo o mundo escutasse aquele jingle. Zelão lembra que ficou sem graça, 

mas ela insistiu que todo o mundo tinha que saber o que era um verdadeiro jingle.  

Zelão explica: “Todo o jingle que eu fiz era uma obra de arte, era um novo filho 

nascendo. Ele vai para a vida, isto é, ele vai para o ar. Mas eu sei que alguns são peças 

muito especiais, como esse da Nestlé”. 

 

Geraldo Alonso Filho, herdeiro da Norton, disse que esse é um dos jingles mais 

bonitos que já escutou. E embora tenha sido premiado pelos Colunistas e FIAP, não 

foi possível encontrar os prêmios porque fazem parte dos arquivos de Zelão que se 

perderam.   

 

Quando Zelão voltou a escutar o jingle reconheceu imediatamente que o arranjo 

tinha sido do Tuca. Disse, rindo: “sei que foi o Tuca porque ele gostava de usar harpa. 

É inconfundível”.   

Título: Chocolate ao leite, mais de cem anos | Data: 1984 | Anunciante: 

Nestlé | Agência: Norton | Criação: Zelão | Cantora: Sueli Gondin | Arranjo: 

Tuca | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  
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O jingle ganhou uma versão em inglês, para o mercado internacional. 

Título: Chocolate com leite, mais de cem anos, versão inglês | Data: 1984 | 

Anunciante: Nestlé | Agência: Norton | Criação: Zelão | Cantora: Sueli 

Gondin e Coro| Arranjo: Tuca | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: 

New Zelão Estúdio |  

 

4.3) Scania  

A Scania solicitou à agência uma peça institucional que revelasse a identidade da 

marca e falasse sobre a sua essência. Zelão apresentou um jingle genial, criado por 

Celso Viáfora, — músico, compositor e parceiro musical de Ivan Lins.  

João Marques, dono da agência Oficina, achou o jingle ótimo e o levou para a 

Scania, mas eles não gostaram.  

 

Zelão compôs a letra e a música de um novo jingle com cerca de dois minutos. 

João Marques escutou aquele segundo jingle, e quando a música terminou ele estava 

emocionado, com lágrimas nos olhos.  

Levou o novo jingle à Scania e propôs que fizessem também um filme para colocar 

a trilha no ar. A Scania aprovou o jingle, mas rejeitou a ideia de fazer o filme.  

João Marques achava a música tão boa que decidiu fazer o filme, mesmo sem a 

aprovação da Scania. A agência é que financiou o filme para o cliente. “É uma peça 

atemporal, que foi premiada pela FIAP e pelo Festival de Gramado”, afirma Zelão. 

Estes prêmios se extraviaram entre as várias mudanças de estúdio, depois de 1995. 

Título: Scania | Data: Década de oitenta | Anunciante: Scania | Agência: 

Oficina | Criação (letra e música): Zelão | Cantor: Zé Luiz | Arranjo: Laercio 

de Freitas (Tio) | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão 

Estúdio |  

 

4.4) Chevrolet  

Zelão considera que este é outro dos jingles que pertence à categoria dos mais 

bonitos por ele criados. Trata-se realmente de uma peça muito bonita. 

A voz suave e límpida é de Lucinha Lins, que trabalhou muito com Zelão depois 

que se mudou do Rio para São Paulo.  
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O jinglista recorda que, além de sua voz fantástica, uma das características mais 

marcantes era a paciência quase inesgotável de Lucinha. Por isso, era sempre ela que 

cuidava dos jingles gravados com crianças.  

Título: Chevrolet, com Lucinha Lins | Data: 1990 | Anunciante: General 

Motors | Agência: McCann | Criação: Zelão | Cantora: Lucinha Lins | Piano: 

Tuca | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

4.5) Tintas Coral  

O tema foi veiculado numa convenção de revendedores Coral, para o lançamento 

da tinta Coral. A música e a letra são excelentes.  

Foram feitas duas versões: uma longa, muito premiada, para a convenção, que foi 

interpretada por Emílio Santiago, considerado por Zelão como um dos melhores 

cantores do Brasil; e uma versão curta, de trinta segundos, cantada por Josias e Emílio 

Santiago. 

Título: Quem te conhece, te deseja; versão longa, para o evento | Data: 1987 | 

Anunciante: Tintas Coral, Linha Automotiva | Agência: Bullet | Criação: 

Zelão | Cantor: Emílio Santiago | Arranjo: Silvia Góes | Técnico de som: 

Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

Prêmios: 1) Colunistas, 1987 | Som | Bronze || 2) Colunistas, 1988 | Jingle | 

Bronze || 3) Colunistas, 1988 | Jingle | Destaque especial de solo vocal  

 

Título: Quem te conhece, te deseja; versão curta, de 30’ | Data: 1987 | 

Anunciante: Tintas Coral, Linha Automotiva | Agência: Bullet | Criação: 

Zelão | Cantores: Emílio Santiago e Josias | Arranjo: Silvia Góes | Técnico de 

som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  
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5. Peças contemporâneas 

Alguns fonogramas permanecem atuais por duas razões distintas: a primeira é por 

retratarem momentos históricos que se repetem, e a segunda está associada ao 

conteúdo da própria peça que, por ser muito abrangente, se mantém atual, se 

tornando irrelevante o ano em que foi criado. 

 

5.1) Apelo ao impeachment | 1992 

Em 1992 o Brasil passou por um momento histórico único, ao iniciar o processo de 

impeachment do primeiro presidente brasileiro eleito após quase três décadas de 

regime ditatorial. Fernando Collor foi acusado de participar de um gigantesco 

esquema de corrupção, liderado por Paulo César Farias.  

Movimentos e manifestações populares favoráveis ao impeachment aconteceram 

um pouco por todo o país. Um dos apelos veiculados na rádio, para fortalecer o apoio 

popular ao impeachment, foi produzido no estúdio de Zelão. Ao escutar esse apelo é 

inevitável notar que existem algumas similitudes históricas entre os dois momentos 

na base dos impeachments de Collor e de Dilma, com um intervalo de quase vinte e 

cinco anos.  

 

É evidente que existem várias diferenças substanciais. A recessão econômica era 

muito mais grave em 1992 do que em 2016, e os argumentos sobre os afastamentos 

dos dois presidentes são muito diferentes: Collor estava comprovadamente envolvido 

em um gigantesco esquema de corrupção, e Dilma foi acusada de improbidade fiscal. 

Mas foi a contemporaneidade desse apelo popular, com um quarto de século de 

diferença, que levou à seleção deste spot. 

A menção à corrupção, que atualmente continua grassando todas as instâncias do 

governo brasileiro e do mundo empresarial, surge como uma prática de longa data. E 

muitos dos problemas de antes, são os problemas de agora.  

 

O apelo de 1992 menciona o seguinte:  

“(...) o grande ato público pelo impeachment do presidente da 

República, pelo papo aberto no Congresso, pela moralidade e contra a 

brutal recessão da economia. Brasileiros de todas as origens, raças e 

crenças vão se reunir para levantar a voz de São Paulo contra a 
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corrupção (...). Todos enfim juntos para dizer um basta definitivo 

contra as negociatas.” 

 

Título: Apelo ao Impeachment de Fernando Collor | Data: 1992 | Agência: 

Better, Silvio Ré | Criação do texto: Arturo Nascimento e Mauro Ribeiro 

(Secretário de Comunicações do governo Fleury) | Locutor: Osmar Santos | 

Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

5.2) Vasp | Abre suas asas  

Zelão confessa que este é um daqueles jingles que ele gostaria de ter feito. Por sua 

beleza e qualidade, poderia estar na categoria dos jingles que se transcendem. Mas o 

que chama mais a atenção, é que se trata de uma peça totalmente atual: não faz 

diferença escutar esse jingle na década de setenta ou hoje. O texto e a mensagem são 

atemporais:  

Atenção, você com essa ficha na mão |  

Dirija-se ao portão | Embarque nesse avião | 

Boa viagem |  

Céu azul | Leste, oeste, norte ou sul | 

Você livre pelo ar | Com quem gosta de voar | 

A Vasp abre suas asas, sua ternura | 

Pra você ganhar altura | Viajar... | Voar... | 

Loc.: Vasp, onde você voa com quem gosta.    

 

Gravado na Publisol, quando Zelão era um dos sócios da Publisol, o jingle foi 

criado por Théo de Barros, um dos grandes nomes da música de propaganda, e 

coautor da canção “Disparada”, com Geraldo Vandré.   

Título: Abre suas asas | Data: 1976 | Anunciante: Vasp | Agência: Almap | 

Criação: Théo de Barros | Cantor: Coro | Locutor: Chico Palmeiro | Direção 

musical: Luiz Guilherme e Pança | Produção: Publisol |  

Prêmio: Colunistas, 1976 | Melhor Fonograma | Bronze 

 

5.3) Varig 

Outra propaganda que poderia ser usada atualmente por qualquer companhia 

aérea é o jingle criado para a Varig.  
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Por sua beleza e qualidade, esta peça ganhou uma versão internacional.  

 

Título: Varig Brasil | Data: 1991 | Anunciante: Varig | Agência: Expressão | 

Criação: Música de Zelão; Letra de Caetano Zamma | Cantor: Rubinho | 

Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

Título: Varig Internacional | Data: 1991 | Anunciante: Varig | Agência: 

Expressão | Criação: Música de Zelão; Letra de Caetano Zamma | Cantor: 

Rubinho e Coro | Locução final: Jorge Helal | Técnico de som: Oscar Riedel | 

Produção: New Zelão Estúdio |  
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6. Propagandas diferentes do passado  

Mas se há jingles que se mantém atuais, com uma mensagem que o tempo não 

conseguiu alterar, há outros que têm um efeito exatamente oposto, por acentuarem 

as diferenças entre o presente e o passado. Isso se aplica particularmente à tecnologia, 

mas também é verdadeiro para a alimentação e para os cigarros (entre outros setores 

de consumo).  

  

6.1) Fone Recados 

O Fone Recados era um serviço anterior ao da secretária eletrônica. Hoje é difícil 

imaginar que o cliente era obrigado a contatar a central de telefones para receber as 

mensagens e os recados que as pessoas lá haviam deixado arquivadas. Mas era assim 

que funcionava a era pré-celular. 

 

Um dos conceitos da campanha era mostrar alguém ausente, que está sempre fora, 

de certa forma “voando”. Foi criado o personagem do Sr. Passarinho. Mas havia 

também um grande jinglista chamado Passarinho, da geração anterior à do Zelão.  

Eles trabalharam juntos durante o período da Publisol, mas depois se tornaram 

concorrentes. Passarinho criava muita coisa para a Nestlé, e um dos seus jingles mais 

famosos foi o da Groselha Vitaminada Milani. Também compôs a famosa música 

“Quero ver você”. Zelão lembra que “ele era gago, e quando falava atropelava as 

coisas, mas cantava muito, muito bem”.  

Foi por isso que o jingle do Sr. Passarinho se tornou uma brincadeira entre o 

conceito da propaganda e o próprio jinglista.  

Título: Passarinho, Fone Recados | Data: 1988 | Anunciante: Telesp | 

Agência: Denison | Criação: Tom Figueiredo | Locutor: Ciro Jatene, Edson 

Mazieiro, Suzi | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio| 

 

A campanha Lista de Endereços, da Telesp-Oesp, tinha o objetivo de mostrar como 

usar o Fone Recados e qual a sua utilidade. Esta foi uma série foi muito premiada. 

Título: Campanha Lista Endereços | Anunciante: Telesp-Oesp | 

Prêmios: 1) Colunistas Produção, 1989 | Spot | Prata ||  
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2) Colunistas Produção, 1989 | Trilha de Rádio | Prata 

3) Voto Popular, 1989 | Rádio | Ouro ||  

4) Voto Popular, 1989 | Rádio | Prata ||  

5) Voto Popular, 1989 | Rádio Anunciantes | Prata ||  

 

Nessa série se destacou o spot do Japonês, também premiado. Este é o exemplo de 

uma peça produzida com trilhas adaptadas de músicas conhecidas popularmente. 

Título: Japonês (Ronda), Lista de Endereços | Data: 1989 | Anunciante: 

Telesp-Oesp | Agência: Denison | Trilhas adaptadas da música “Ronda” de 

Paulo Vanzoli, que é o hino da noite de São Paulo; | Arranjos: Tuca | Locutor: 

Odayr Baptista; Locução final: Baiano | Técnico de som: Oscar Riedel | 

Produção: New Zelão Estúdio |  

Prêmios: 1) Colunistas , 1989 | Spots | Ouro ||  

2) Colunistas , 1989 | Som | Especial de arranjo ||  

3) Colunistas, 1989 | Som | Destaque especial de locução  

 

6.2) Perdigão 

O aumento do ativismo dos vegetarianos (e veganos) e dos defensores dos direitos 

dos animais, ao criticarem as condições degradantes a que os bichos são sujeitos, 

transformou a publicidade dos alimentos. Atualmente, a associação direta entre o 

produto final, — carnes ou embutidos, e os animais que lhe deram origem, gera 

publicidade negativa para as marcas.  

É quase como se muitos dos consumidores preferissem ignorar que, para comer 

um bife, o boi precisa ser morto, e para comer a salsicha, alguém tem que matar o 

porco. E, no caso dos porcos, a situação piorou desde que eles começaram a se 

transformar em animais de estimação. Este fato se acentuou quando o famoso ator 

George Clooney revelou que tinha um porco de estimação, Max, com quem viveu por 

dezoito anos.  

 

Quando se escuta este spot da Perdigão, produzido no início dos anos noventa, e se 

percebe o porquinho se transformando em presunto, com a garantia de um produto 

de qualidade desde a origem, — isto é, desde que esse porquinho estava vivo, — é 

difícil não imaginar o quanto de recall negativo esse spot traria para a marca se fosse 

veiculado hoje.  
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Título: Rádio Apetite | Data: início de anos 90 | Anunciante: Perdigão | 

Agência: Gang | Criação: Gang, Zirmãos e Zelão | Texto: Marco Gaspari | 

Locutor: Odayr Baptista | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New 

Zelão Estúdio |  

 

6.3) Cigarrilhas Arpuador  

O mesmo acontece com o spot da cigarrilha Arpuador, da charutaria Suerdieck, 

que hoje teria muita dificuldade em ser veiculado, em função das crescentes 

restrições legais ao consumo do cigarro e do aumento da consciência sobre os 

malefícios do fumo. 

A Suerdieck chegou a ser uma das maiores produtoras de charutos e cigarrilhas do 

Brasil em seus mais de cem anos de atividade, e foi sinônimo de qualidade ao 

produzir artesanalmente charutos comparáveis aos cubanos. Infelizmente a empresa 

passou por várias dificuldades e quebrou. 

Título: Cigarrilhas Arpuador | Data: 1984 | Anunciante: Suerdieck | Texto: 

Zelão | Músico: adaptação da música “Look at me” por Zelão | Locutor: 

Baiano | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  
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7. Variedade de produtos 

A variedade dos produtos anunciados por meio de jingles, spots e spingles é algo 

extraordinário. Zelão afirma que todos os autores “já tiveram os pedidos mais 

estranhos e estapafúrdios que se possa imaginar”. E isso exige dos profissionais uma 

grande criatividade, e elasticidade, na hora de criar uma peça.   

Ele cita uma amostra dos produtos com que trabalhou ao longo de cinco décadas: 

calibradores de pneu, garrafas térmicas, empilhadeiras, tratores, calculadoras, 

garagem, champanhe, amendoim, chapéus, vinhos, chupetas, lenços (de tecido), 

guaraná em pó, máquinas de escrever e de costura, panelas, retentores, esmalte, 

vinagre, cigarrilhas, linha para costurar, campanha para maior consumo de ovos, 

remédio para a gripe, comprimido para dor de cabeça, seguros... A lista é infindável.   

 

7.1) Lenços Presidente 

Um dos jingles que Zelão produziu foi para os lenços de tecido Presidente.  

Atualmente é difícil ver alguém com um lenço na mão. Mas Zelão defende que se 

tratava de um apelo à elegância, porque o lenço de pano tinha uma função social: 

servia para emprestar às senhoras, se elas estivessem chorando, por exemplo.  

Nos anos sessenta, nas gafieiras de São Paulo, quando um homem convidava uma 

mulher para dançar, colocava um lenço na mão, para evitar contaminar a dela com o 

seu suor. 

Título: Lenços Presidente | Data: Década de 80 | Anunciante: Lenços 

Presidente | Criação: Olavo e Diógenes Budney | Cantores: Olavo e Coro | 

Locutor: Edson Mazieiro | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New 

Zelão Estúdio |  

 

7.2) Apracur  

A propaganda de comprimidos para a dor de cabeça, hoje, é comum, mas para que 

a peça se destaque e fique presa na memória, é preciso criatividade.  

Zelão fez um jingle para a Apracur, do laboratório Virtu’s, — que já não existe. O 

antigo dono, Celso Ricardo Morais, agora é proprietário da Kopenhagen, e presidente 

do grupo CRM. 
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Celso Morais é parecido com Nelson Morizono, antigo dono da Dorsay, no quesito 

da publicidade: também gostava de usar atores da Globo, porque eram conhecidos e a 

imagem deles contribuía para aumentar o recall da marca. 

Por isso este jingle, sobre comprimidos para a dor de cabeça, é com a voz de Paulo 

Goulart, escolhido pelo próprio Celso Morais.  

O jingle foi um sucesso muito grande, tanto que depois fizeram um filme em cima 

da música, com Paulo Goulart fazendo uma paródia da famosa cena em que Gene 

Kelly dança na chuva, no filme “Cantando na Chuva”.  

Título: Apracur para curar | Data: 1986-87 | Anunciante: Virtu’s | Criação: 

Zelão | Cantor: Paulo Goulart | Arranjo: Cido Bianchi | Técnico de som: 

Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

7.3) Soro caseiro  

A Unicef e a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) fizeram uma 

campanha com spots e jingles para informar a receita do soro caseiro, e a forma de 

utilizá-lo. Aqui, o grande desafio era tornar o texto abrangente e compreensível para 

todos, mostrando que se tratava de algo muito importante para a saúde das crianças, e 

garantindo, ao mesmo tempo, que a peça chamasse a atenção dos ouvintes do rádio.   

Foram feitas duas versões: uma cantada, e a outra apenas com locução. Nesta 

última a voz é de Lima Duarte, que fez o trabalho gratuitamente. 

Este jingle ganhou uma “honra ao mérito” dos Colunistas.  

Título: Soro Caseiro | Data: Década de 80 | Anunciante: Unicef e CNBB | 

Criação: Olavo e Diógenes Budney | Cantor e Locutor: Olavo Budney | 

Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

Título: Soro Caseiro, Lima Duarte | Data: Década de 80 | Anunciante: CNBB, 

Pastoral da Criança e Conselho Nacional de Propaganda | Criação: 

Anunciante | Locutor: Lima Duarte | Técnico de som: Oscar Riedel | 

Produção: New Zelão Estúdio |  
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8. Vozes peculiares, ou “a cara do jingle” 

No rádio, a voz é o centro do jingle. O sucesso da mensagem não depende apenas 

do que é dito, ou da trilha que é tocada, mas também da forma como tudo se encaixa 

e é feito. Na produção de um jingle há particularidades que devem ser 

cuidadosamente pesadas: desde os instrumentos musicais até ao coro e vozes de 

solistas e locutores. 

 

Zelão enfatiza que, por exemplo, um coro não deve ter vozes com personalidade, 

porque elas se destacam, e acabam se sobrepondo às outras, e o objetivo do coro é um 

uníssono de vozes diferentes. No caso dos locutores é exatamente o inverso: cada um 

possui uma personalidade, uma imagem pública, e um tipo de voz que se ajusta 

melhor a determinado produto. É esse conjunto que transfere credibilidade ao 

produto, porque não se trata apenas de “como vender”, mas de “quem vende”.  

Cabe aqui mencionar que, recentemente, dois casos de propaganda caíram nestas 

malhas, exatamente pela escolha de seus participantes: Roberto Carlos fazendo um 

filme da Friboi, e Angélica participando da propaganda da Perdigão. Ambos geraram 

recall negativo para as respectivas marca, visto que o cantor e a apresentadora são 

vegetarianos e estão endossando produtos que não consomem na vida real. 

 

Nos anos setenta e oitenta, o mercado era pequeno e acabava rotulando, 

principalmente, os locutores. Se ele fosse associado a um produto, ficava “marcado”, e 

dificilmente conseguiria fazer propaganda para outros. O mesmo acontecia com 

cantores, mas estes eram um pouco mais versáteis. Zelão fala de Clélia Simone, uma 

cantora com uma enorme elasticidade vocal e uma impressionante versatilidade, 

características que lhe permitiram gravar mais de dezesseis mil peças de propaganda.  

Por isso, a escolha das vozes é fundamental. Reunimos exemplos de algumas peças 

que revelam essa importância. 

 

8.1) Alizabel 

A escolha de Olavo Sargentelli (1924-2002) para uma propaganda da Alizabel, 

produto dedicado às mulheres que queriam alisar seus cabelos, tem uma justificativa.   

Sargentelli foi radialista, apresentador de televisão e empresário da noite. A partir 

de 1964 se dedicou à música, em especial ao samba. Abriu três casas de shows no Rio: 
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Sambão (1969), Sucata (1970) e Oba-Oba (1973). Os seus shows se tornaram famosos 

por apresentarem sempre as mulatas mais bonitas do país.  

Sargentelli era também dono de uma linguagem peculiar, cheia de onomatopeias, 

que ele usava no dia-a-dia e, também, nos seus shows e entrevistas. Nessa linguagem 

recorria a expressões como “ziriguidum”, “borogodó”, “telecoteco”. Ninguém sabia o 

significado das palavras, mas elas se tornavam evidentes depois que Sargentelli as 

contextualizava. Por exemplo, ele dizia que o seu coração batia em “ritmo de 

zirigidum”.  

 

Sendo Alizabel um produto para mulheres de cabelo crespo, Sargentelli que se 

autodefinia como “mulatólogo”, surgia, assim, como o melhor representante e, 

também, o mais crível para falar do Alizabel numa época em que a maioria das 

mulheres que tinha cabelo crespo queria alisá-lo.  

Além da voz de Sargentelli, a propaganda incorporou a sua linguagem, o que 

contribui para aumentar a credibilidade dele enquanto representante do produto. 

Título: Alizabel | Data: 1990 | Anunciante: Monange | Agência: Sym | 

Criação: Sym e Sargentelli | Locutor: Oswaldo Sargentelli e Regina Scarpa | 

Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

8.2) Guia 4 Rodas 

Na campanha para o Guia 4 Rodas, que consistia num conjunto de vários spots, os 

locutores foram cuidadosamente selecionados. Zelão garante que esses spots 

funcionam bem no rádio, mas “somente quando a produção é esmerada. O spot não 

pode ser um texto jogado no ar. Tem que ter efeito, um cuidado e uma voz muito 

bem escolhida”.  

Por isso, o trabalho do produtor é crucial. Ele tem que conhecer muito das 

possibilidades sonoras para escolher bem porque os efeitos são uma parte essencial na 

construção da peça.  

 

Antes o processo de produção era muito mais complexo. Os recursos tecnológicos 

que havia eram limitados, e os efeitos tinham que ser gravados em separado para 

depois juntar na etapa da montagem. Zelão enfatiza: “hoje a pessoa não imagina como 

era, e já não existe mais esse conceito de desenvolver um jingle, criar os efeitos, 

gravar e depois juntar tudo”.  
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Quando fizeram o spot para o Guia 4 Rodas de São Paulo, definiram as locuções 

que precisavam. O primeiro ator deveria ter uma voz comum, uma voz normal. Já o 

segundo, que representa o papel de taxista, tinha que ter um jeito de falar que o 

identificasse com os motoristas de táxi. Nesse spot o mais importante era a voz do 

taxista, por isso escolheram Sérvulo Augusto, irmão da Susana Vieira.   

Título: Guia 4 Rodas SP | Data: 1986 | Anunciante: Abril | Criação: Abril | 

Locutor: Edson Mazieiro | Produção: Zelão |  
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9. Criatividade sonora 

A criatividade não está somente associada à criação de peças para a variedade de 

produtos existentes no mercado. Muitas vezes não basta transformar as peças 

publicitárias em algo desejável, é, também, preciso superar uma série de dificuldades, 

ou problemas, no processo de criação.   

Existem várias situações que desafiam até a imaginação do melhor dos criativos, e 

exigem deles soluções inesperadas. Um desses casos é o das métricas. Certos nomes 

são difíceis de encaixar nos compassos musicais. 

 

Zelão diz que “às vezes os criadores forçam uma palavra que não cabe na música. 

Por exemplo, em uma música homenageando as cidades, a frase ‘minha querida, Itú’ 

são sete sílabas, que precisam caber no compasso musical. Mas há compositores que 

forçavam a métrica e diziam ‘Minha querida, Pindamonhangaba’, no mesmo espaço 

musical. E o jingle ficava com uma sonoridade muito estranha”.   

Ele recorda também a métrica difícil da Guaraná Antártica. Zelão diz que escutou 

um jingle em que a métrica não cabia no compasso da música, e uma das soluções 

que o jinglista responsável encontrou foi a de alterar as sílabas tônicas. Guaraná é 

uma palavra oxítona, e o correto seria que a sílaba tônica fosse a última, mas para 

ajustar o nome da marca ao compasso musical, alteraram a sílaba e a palavra se 

tornou uma paroxítona, com acento na segunda sílaba, isto é, Guarána.  

 

A questão do som gerou muitas soluções criativas. Zelão menciona algumas.  

 

9.1) SPB 

O SBP elétrico era uma trilha que foi adaptada para spot de rádio.  

Para exemplificar o som de alguém matando os mosquitos, Zelão criou o jingle 

exclusivamente com três instrumentos: um tablado de madeira, castanholas e a voz 

off do locutor. 

Levaram o tablado para dentro do estúdio, e contrataram uma professora de 

flamengo para dançar em cima da madeira. O som final é o do seu sapateado e das 

suas palmas dançando flamengo. 
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Título: SPB Elétrico | Data: Década 80 | Anunciante: SBP | Agência: CBBA| 

Criação: Zelão | Locutor: Edson Mazieiro | Técnico de som: Oscar Riedel | 

Produção: New Zelão Estúdio |  

 

9.2) Vale Refeição 

Zelão considera que um dos jingles mais surpreendentes foi o do Vale-Refeição. O 

tema não era fácil e a produção da peça foi uma surpresa para todos os que estavam 

no estúdio.  

Os seus criadores, Olavo e Diógenes, não chamaram nenhum músico para gravar o 

jingle, somente as cantoras. Zelão estranhou a ausência dos músicos, mas não fez 

nenhum comentário. Queria saber o que viria dali. 

 

Olavo e Diógenes foram até à cozinha e pegaram talheres, panelas e pratos. Nesse 

momento as pessoas do estúdio já estavam em suspense, esperado os próximos passos 

dos criativos Zirmãos. Eles fizeram vários testes para ver quais os instrumentos que 

ficavam melhor em uma composição.  

Eles começaram a compor e, com exceção da marcação, que foi feita com um 

teclado, o jingle foi integralmente gravado com instrumentos de cozinha. 

Título: Vale Refeição | Data: Década de 80 | Anunciante: Vale Refeição | 

Agência: ST Propaganda | Criação: Olavo e Diógenes | Cantor: Coral | 

Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

9.3) Cibalena A 

A agência entregou a Zelão um texto totalmente seco, para que ele criasse um spot 

do produto Cibalena A, — um medicamento para dores de cabeça.  

Zelão precisava tornar o spot apelativo. Chamou apenas um violinista e o instruiu 

de modo muito preciso: o violinista deveria fazer um pizicatto (em vez de usar o arco 

para tocar, usaria os dedos) com o objetivo de imitar as lágrimas que fazem parte da 

peça.  

 

O spot foi criado com duplo sentido, e o locutor imprimiu um tom sensual à voz 

para trabalhar exatamente essa duplicidade. O spot desenvolveu-se de modo a gerar 

suspense e o nome do produto só foi revelado no final. Zelão recorreu ao som da 

bateria para enfatizar o suspense. 
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Ganhou um prémio de Colunistas, mas este foi também um dos que se extraviou. 

Título: Cibalena A | Data: Década de 80 | Anunciante: Bayer | Agência: 

Expressão | Criação: Lázaro Simões Neto; Assinatura de Zelão | Ator: Sérvulo 

Augusto | Locutor: Edson Mazieiro | Técnico de som: Oscar Riedel | 

Produção: New Zelão Estúdio |  

 

9.4) Agrale  

O spot da moto Elefantré 3.0, da Agrale, também cai nesta categoria do duplo 

sentido, que é exclusivamente sustentada pela voz e pela locução de Luiz Orchestra. 

Título: Elefantré 3.0 | Data: 1990 | Anunciante: Agrale | Agência: McCann 

Erickson | Criação: McCann Erickson | Locutor: Luiz Orchestra | Técnico de 

som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

9.5) Rio Sul 

A Rio Sul, subsidiária da Varig responsável pelas linhas aéreas regionais, fez uma 

concorrência com meia dúzia de estúdios para a criação de dezesseis spots.   

Zelão ganhou a concorrência graças à assinatura que criou usando o sinal de 

chamada do aeroporto, — o “ding dong”, e adaptando a melodia para “Rio Sul”. 

Para conseguir a proeza de ajustar o som do “ding dong”, Zelão mandou que 

Batatinha, seu assistente no estúdio, fosse ao aeroporto, de ônibus, levando um 

gravador, que era uma peça imensa, para registrar o som da chamada.  

Título: Rio Sul | Data: 1994 | Anunciante: Rio Sul | Agência: Expressão | 

Criação: Texto de Carlão (Carlos Bittencourt Ferreira); Assinatura de Zelão | 

Cantora (assinatura): Eliane Ribeiro | Locutores: Lela, Mauro de Almeida, 

Neneco | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

9.6) Arlindoçura  

Nesta categoria da criatividade sonora, vale ainda mencionar as brincadeiras que os 

jinglistas faziam entre si, usando os nomes uns dos outros durante as locuções dos 

fonogramas.  
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Existem várias peças em que são mencionadas pessoas da equipe. Por exemplo, 

Oscar Riedel, o técnico de som de Zelão, é citado no spingle premiado “Arlindoçura”, 

criado para a Companhia União dos Refinadores. No final da locução, Sérvulo, o 

locutor, diz: “Solta a vinheta Óscar”. 

Só os profissionais do meio entendiam essas brincadeiras e sabiam de quem 

estavam falando. O público achava que era apenas um nome fictício. 

Título: Arlindoçura | Data: 1984 | Anunciante: Companhia União dos 

Refinadores | Agência: Gang Publicidade | Criação: Marco António 

Gasparini | Cantora: Marcinha | Locutor: Sérvulo Augusto | Técnico de som: 

Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

Prêmio: Meio & Mensagem, 1984 | III Avaliação de Rádio | Spot  
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10. Jingles inspirados em ritmos musicais 

Vários jingles se inspiram em ritmos musicais ou em trilhas já existentes. Zelão 

criou algumas peças usando tangos, árias de ópera, e até a alegria do tcha tcha tcha.  

Ele explica a questão da versatilidade: “O jinglista não tem personalidade musical. 

Por isso é difícil para um compositor tornar-se um jinglista, porque o compositor tem 

um estilo de música e, por vezes, falta-lhe a versatilidade capaz de abranger a 

diversidade”.  

Zelão selecionou alguns exemplos de jingles criados em cima músicas que já 

existiam. 

 

10.1) Banco Noroeste | Tango  

Fernando Almada, ex-diretor de criação da McCann, era sócio e diretor de criação 

da agência CBP quando procurou Zelão para uma campanha do Banco Noroeste.  

Os dois decidiram fazer um tango com um diálogo entre o gerente e o cliente.   

 

O jingle começa com o gerente cantando: “Quem sabe pode ser, vamos ver. Tudo o 

que eu podia fazer juro que fiz, mas agora só depende da resposta da Matriz”.  

O cliente responde, também cantando: “Não quero o seu sorriso, gentileza, 

cafezinho. Quero a sua decisão. Vou falar com o Noroeste, o banco que diz logo sim 

ou não”. 

Título: Tango do Noroeste | Data: 1976 | Anunciante: Banco Noroeste | 

Agência: CBP | Criação: Zelão e Fernando Almada | Arranjo: Cido Bianchi | 

Cantores: Zelão e Luiz Guilherme Favati | Técnico de som: Diogo Ávila 

Trivinho | Produção: Zelão, Publisol |   

 

A agência e a diretoria do banco adoraram o jingle, que havia se transformado na 

trilha de um filme, e mandaram veicular na TV. Mas o dono do banco, Mário 

Wallace Simonsen, teve uma reação contrária. Quando viu a peça no ar, e escutou o 

jingle, detestou. Achou um absurdo que usassem um tango na propaganda do 

Noroeste. Ligou para a agência e mandou suspender a propaganda.  

No dia seguinte, já com a campanha suspensa, Simonsen recebe um telefonema de 

Olavo Setúbal, o dono do Itaú. Olavo disse que queria cumprimentá-lo pela 
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maravilhosa campanha que estava no ar. Achou genial a ideia do diálogo entre 

cliente e gerente, em forma de tango.   

Simonsen telefonou para a agência assim que Olavo Setúbal desligou, e instruiu: 

“volta com a campanha, e dobra a mídia”. 

Zelão só teve conhecimento do caso depois que tudo estava resolvido e a campanha 

fora recolocada no ar.  

Esta peça ganhou vários prêmios: Colunistas, Voto Popular e FIAP (Festival Ibero-

americano de Publicidade). Esses prêmios pertencem à longa lista de documentos que 

se extraviaram. 

 

10.2) Banco Noroeste | Óperas  

Para criar a segunda campanha do Noroeste, Zelão e Tom Figueiredo, redator da 

Lintas, foram para o bar. Zelão explica: “Como sai uma campanha? No boteco. A 

maioria das campanhas, ou as ideias para se fazer uma campanha, nascem no boteco”. 

Depois de beberem um pouco, os dois decidiram que a campanha seria com 

músicas de óperas, e depois de beberem um pouco mais, escolheram três músicas. 

 

Zelão queria que os arranjos fossem feitos por Rogério Duprat (1932-2006), mas ele 

já estava aposentado. Tinha-se retirado da vida pública e morava num sítio em Embu. 

Duprat tinha feito os arranjos dos Novos Baianos e da Tropicália, e foi um dos 

grandes responsáveis pelo sucesso e ascensão da Tropicália.  

Zelão decidiu ir à casa do maestro e tentar convencê-lo a participar do projeto. 

Depois de uma conversa, Duprat aceitou fazer os arranjos, não antes de definir como 

gostaria de ser tratado: “Maestro não. Meu nome é Rogério, porra”. 

O resultado dessa parceria foram jingles de óperas que continuaram na senda do 

sucesso iniciado pelo Tango do Noroeste. 

Título: Noroeste Óperas | Data: 1981 | Anunciante: Banco Noroeste | 

Agência: Lintas | Criação: Zelão e Tom Figueiredo | Cantores: Jingle 1) 

Clóvis Bonfin e Diógenes; Jingle 2) Clélia Simone e Diógenes; Jingle 3)  

Clóvis Bonfin, Clélia Simone e Diógenes | Arranjos: Rogério Duprat | 

Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: Zelão Estúdio |   

 

10.3) Rodox 

Em 1971, Zelão tinha que fazer um jingle para o mata-barata Rodox.  
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Assim que ouviu o nome do produto, ele diz que a primeira imagem que veio à sua 

mente foi a música “La Cucaracha”. E decidiu fazer o jingle com uma adaptação dessa 

música.  

A peça, simples e divertida, teve um recall muito alto.  

 

Mata a barata, mata a barata, | com um pouquinho de Rodox | 

É um barato, | mata a barata com um pouquinho de Rodox | 

Matar barata com Rodox é um barato | 

Sabe por quê? | Aerosol é Rhodia.  

 

Este fonograma se perdeu, ficou entre o material que Zelão deixou na Publisol. 

 

10.4) Mix Mate Leão 

O jingle do lançamento do Mix Mate Leão foi um sucesso. O cliente não esperava 

que Zelão usasse o cha-cha-cha e criasse o jingle com um ritmo caribenho.  

Título: Mix Mate Leão | Data: 1980 | Anunciante: Mate Leão | Agência: Gang 

Publicidade | Criação: Zelão | Cantor: Diógenes Budney | Locutor: Baiano | 

Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: Zelão Estúdio |  
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11. “O difícil é o simples” 

Zelão diz que um dos aprendizados mais difíceis é fazer o simples. Jingles e spots 

são peças publicitárias que, por vezes, resumem quantidades absurdas de informações 

e conceitos em poucas frases.  Zelão diz: “nós, compositores de jingles, temos que ter o 

poder da síntese. Saber reduzir todas as informações, e saber fazê-las fluir numa 

música que encante os ouvidos dos consumidores do produto”. 

É interessante notar que, nas conversas com Zelão, ele tem a habilidade de reduzir 

grandes acontecimentos e relatos a duas simples frases, por vezes até a uma só. Ele 

fala do essencial, daquilo que é realmente importante. Isso acontece com todos os 

jinglistas, e muitos dos publicitários. É uma espécie de “formação” profissional essa 

capacidade extraordinária de reduzir a realidade ao relevante, e ignorar o supérfluo.  

O jingle deve representar o exemplo máximo da síntese e da simplicidade, e isso, 

ao contrário do que muitos possam pensar, não é nada simples.  

Foram escolhidas algumas peças em que a simplicidade é a tônica máxima do 

jingle, sem que a essência do produto ou da mensagem se perdesse. 

 

11.1) Banco Real  

Zelão recorda que foi chamado à agência Ziegelmeyer & Pimentel, pelo dono, 

Carlos Ziegelmeyer, para criar um jingle sobre a Caderneta Poupança.  

Já no seu estúdio, Zelão conversou com Francis, que teve a ideia de fazer o jingle 

“Tutu Beleza”. Esta peça além de ter se transformado num enorme sucesso também 

contribuiu para manter a conta dentro da agência.  

Tutu é uma referência popular ao dinheiro, e o jingle tem uma só frase, sendo um 

dos grandes exemplos de simplicidade. Mais tarde foi criado um filme com esta 

música. 

Título: Tutu Beleza | Data: Década 70 | Anunciante: Banco Real | Produto: 

Caderneta de Poupança | Agência: Ziegelmeyer & Pimentel | Criação: 

Francis | Cantor: Coro | Técnico de som: Garrincha | Produção: Zelão, 

Publisol |  

 

Entre os prêmios que se extraviaram, estavam também os do “Tutu Beleza”, 

vencedor do Colunistas e do Festival de Gramado.  
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11.2) Associação de Panificadores 

Zelão fazia muitos jingles para a Associação de Panificadores de São Paulo.  Nos 

jingles anteriores, a letra contemplava mortadela, pizza, e vários outros produtos 

vendidos nas padarias. Mas naquele ano eles queriam que a ênfase fosse colocada no 

pão. O objetivo era vender pão, porque os supermercados começavam a entrar nesse 

segmento e a oferecer pão aos clientes. 

Zelão teve a ideia de fazer um jingle apenas com variações da palavra pão. E o 

resultado do jingle foi o casamento entre a palavra e o ritmo musical.  

Título: Pão, Pão, Pão | Data: 1989 | Anunciante: Associação dos Panificadores 

de São Paulo | Agência: Ponto de Propaganda | Criação: Zelão | Cantor: Coro 

| Arranjo: Olavo e Diógenes Budney | Técnico de som: Oscar Riedel | 

Produção: New Zelão Estúdio |  

 

11.3) Abril Cultural 

A história sobre este jingle é relatada por Sérgio Toni, da Toni Propaganda. Ele 

tinha que fazer uma peça sobre “Aulas de Inglês”, uma coleção de fascículos da Abril. 

A editora já tinha lançado dois fascículos, mas segundo uma das funcionárias, ambos 

tinham resultado em um retumbante fracasso. Ela também afirmou que se o novo 

lançamento fracassasse o responsável seria Sérgio Toni.   

Ele decidiu pedir que Zelão fizesse uma trilha e um jingle. Zelão explicou o 

conceito de uma forma muito simples: “agora banca de revistas, virou escola de 

Inglês...”, e Miele cantou.  

A campanha ficou tão boa que depois de Sérgio a apresentar, a Distribuidora Abril 

sugeriu que dobrassem a tiragem dos fascículos. 

Além de bem sucedida, a campanha também foi premiada. Sérgio Toni afirma: 

“esse foi um dos jingles que o Zelão fez para mim, sempre com a criatividade e 

genialidade que o caracterizam”. 

Título: Coleção Fale Inglês | Data: 1986 | Anunciante: Abril Cultural | 

Agência: Toni Propaganda | Criação: Zelão | Arranjo: Chiquinho de Morais | 

Cantor: Miele | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio| 

Prêmio: Colunistas Produção, 1986 | Jingle 
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11.4) Lactopurga 

Zelão considera que um dos jingles mais eficazes que já escutou foi o do 

Lactopurga. Ele explica que a assinatura da propaganda já diz literalmente tudo sobre 

o produto: “Lactopurga é pá-pum”. 

O jingle imita os Demónios da Garoa, grupo musical de São Paulo, fundado em 

1947, e que interpreta Adoniran Barbosa.  

Título: Demônios da Garoa | Data: 1993 | Anunciante: Dorsay | Agência: 

SYM | Criação e Arranjo: Olavo e Diógenes Budney | | Solo vocal: Olavo 

Budney e Josias Damasceno | Coro: Olavo e Diógenes Budney, Josias 

Damasceno | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

Prêmio: VIII Produção Brasil, 1993-1994 | Fonogramas | Bronze 
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12. “Economia colaborativa” 

A ideia de “economia colaborativa”, hoje tão na moda, foi muito usada por Zelão e, 

na época, tinha um nome menos atraente e mediático: chamava-se permuta.  

A permuta era uma troca de serviços que acontecia principalmente com os donos 

dos bares, restaurantes e casas de shows: Zelão criava trilhas e jingles para eles e o 

pagamento acontecia sob a forma de consumo nos seus estabelecimentos.  

 

Mas Zelão fez, também, uma permuta com uma Companhia Aérea. Em 1976, 

quando terminou um trabalho para a Canadian Air Lines, por meio da Publitec, eles 

pagaram os seus honorários com duas passagens aéreas para Londres.  

Isso aconteceu na época em que Regina estava na fase final da gravidez do seu 

terceiro filho, Zi, e Zelão teve que acertar o preço da cesariana com o médico. Aquele 

era um procedimento caro, e Zelão teve a ideia de perguntar se o médico não aceitaria 

duas passagens para Londres, já que ele e Regina não poderiam viajar tão cedo. O 

médico, que estava querendo viajar para a Europa, aceitou. E foi assim Zi nasceu de 

uma permuta.  

 

Três casas famosas de São Paulo fizeram permutas com Zelão durante anos: 

Baiuca, Rodeio e Refugio del Viejo Conde.  

 

12.1) Baiuca  

O Baiuca Jardins era, na década de oitenta, um lugar frequentado diariamente 

pelos publicitários. Era o bar eleito para o happy hour. Muito badalado, localizado no 

centro na cidade, abriu depois uma filial na Faria Lima, esquina com a Av. Cidade 

Jardim. Atualmente só existe a casa original, do centro.  

Zelão fez jingles para o Baiuca durante anos com base na permuta, e consumia sem 

pagar. Ele confessa que “bebeu” muitos mais jingles do que produziu. 

Quando o Baiuca completou uma década, foi Zelão que compôs o jingle 

comemorativo.  

Título: Baiuca Jardins, 10 anos | Data: Década de 90 | Anunciante: Baiuca | 

Criação: Zelão, direto com Zeca, dono do Baiuca | Cantores: Maria e Zé Luis 

Maziotti | Arranjo: Tuca | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New 

Zelão Estúdio |  
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12.2) Refugio del Viejo Conde  

O Refugio del Viejo Conde, localizado no Itaim, numa travessa da São Gabriel,  

abriu no Brasil em 1991, mas nasceu em Buenos Aires, em 1970.  

Dirigido por Jorge de Valsassina, que era o herdeiro do Conde original, que deu 

nome ao restaurante, era um lugar chique e caro, frequentado por empresários e pela 

alta sociedade paulistana.  

Zelão recorda que havia um grupo de amigos publicitários, carinhosamente 

apelidado de “Covil”, que se encontrava lá para fazer negócios. Zelão garante, 

sorrindo: “ali só havia cobra criada”. Entre eles estavam o pessoal da Secretaria de 

Comunicação do Governo do Estado, e vários publicitários e diretores: Noé Sandino, 

Zelão, Carlos Ziegelmeyr, Bruno Pardini, Ênio Basílio, Persio Pizani entre outros.  

 

Zelão também fez uma permuta com esse restaurante: criou uma campanha com 

vários spots, e em troca consumia lá. Num dos spots, era o próprio chef que explicava 

os pratos. 

Relata que, para liquidar a permuta, um dia, às 5 da tarde, Regina Scarpa e uma 

amiga, foram para lá beber champagne e comer caviar. Também foi ali que, em 

março de 1994, Zelão comemorou o aniversário de dezoito anos do seu filho Zi, em 

uma festa nababesca acompanhada por uma orquestra de cordas.  

Título: Refugio | Data: Década de 90 | Anunciante: Refugio del Viejo Conde | 

Criação: Zelão, direto com o cliente  | Trilha: Flavio Goulart | Locutor: Zelão 

e conde D. Eugenio de Valsassina | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: 

New Zelão Estúdio |  
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13. Equação do sucesso: 50% talento, 50% relacionamento 

Todos os projetos se originam de duas formas: por licitação ou por articulação.  

Uma grande parcela dos trabalhos surge como resultado de uma boa articulação 

política ou social, e da recomendação de amigos ou colegas. Existe inclusive uma 

expressão que resume, ainda que de forma simplista, este conceito, quando diz que o 

sucesso se baseia numa equação de 50% talento e de 50% relacionamento. 

O certo é que o papel do networking parece cada vez mais importante na era 

moderna. Mas, na realidade, sempre foi assim. A diferença é que agora se teoriza e se 

fala mais sobre o tema. 

 

A construção de uma relação de confiança com clientes e colegas é um passo 

necessário para garantir a manutenção de relacionamentos duradouros. E essas 

relações passavam muito por um convívio de happy hour e de almoços. Zelão diz que 

não eram “almoços ostentação, eram almoços de negócios. A publicidade funciona 

muito assim. É happy hour direto. Eu passei anos da minha vida indo em botequim 

noturno, o Baiuca, o Padock e outros”.  

 

Zelão acha que os paradigmas do relacionamento com os clientes mudaram e que 

hoje tudo funciona de modo diferente na propaganda. Explica: “quando uma agência 

chamava um produtor era porque confiava nele, no trabalho dele. Hoje ela confia 

mais no quanto ele cobra e menos no trabalho dele. Por exemplo, quando me 

chamavam sabiam que eu ia me dedicar totalmente a fazer um trabalho legal porque 

eu queria continuar atendendo essa agência e fazendo as coisas para ela, e isso você só 

consegue fazendo um bom trabalho”. 

 

Zelão selecionou um par de exemplos de trabalhos desenvolvidos a partir da 

articulação política, da amizade e da confiança. Mas enfatiza que o “mais difícil é criar 

quando o cliente é seu amigo, porque a responsabilidade é dobrada. Se você não fizer 

um bom trabalho, você perde o cliente e o amigo. Esse é o pior cliente”.  
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13.1) CFP 

Em 1990, Zelão recebeu o telefonema de um amigo Luiz Filinto, que trabalhava no 

Ministério da Agricultura, pedindo uma campanha. O Luiz queria fazer trabalhar com 

o Zelão porque já o conhecia. Tinha estado juntos na McCann. 

No dia seguinte Zelão foi a Brasília para se encontrar com ele e receber o briefing: 

tratava-se da propaganda para um programa de Financiamento do Ministério da 

Agricultura 

Zelão fez o orçamento, mas a autonomia financeira do seu amigo tinha um limite. 

Se o orçamento fosse superior ao teto financeiro dele, o projeto teria que transitar 

para outro departamento, elevando a burocracia e o tempo necessário para liberar o 

dinheiro. E o orçamento de Zelão calculou era muito superior ao limite do 

departamento.  

O cliente explicou que a única forma de liberar a verba era por meio de notas 

fiscais que ficassem abaixo do teto. Zelão disse que isso não seria um problema. A 

única questão era saber se o New Zelão Estúdio tinha disponíveis, naquele momento, 

notas fiscais suficientes. Bete Ferreira, assistente de Zelão, fez manualmente cerca de 

cinquenta notas ficais para conseguir o pagamento do projeto.  

No final, como forma de agradecimento, Zelão presenteou o amigo com uma caixa 

de whiskey. 

Título: CFP (Companhia de Financiamento da Produção) | Data: 1990 | 

Anunciante: Ministério da Agricultura, Governo Federal | Criação: Zelão e 

Luiz Filinto | Cantor: Coro | Locutor: Ronaldo Batista | Técnico de som: 

Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

13.2) Rodeio 

A Churrascaria Rodeio também era sua cliente em uma permuta totalmente 

baseada na amizade.  

Zelão gravava as fitas de rolo (bem antes da existência das fitas-cassete) que 

tocavam no Rodeio. Fazia uma seleção musical de jazz e bossa-nova e montava várias 

fitas para irem variando e trocando durante o dia.  

A sua contrapartida eram os almoços. Assim como o Baiuca, que servia ponto de 

encontro para o happy hour, o Rodeio também era um local de encontro, mas para os 

almoços. Na época em que Zelão tinha o estúdio na Dr. Seng e os músicos almoçam 

por lá, ele ia para o Rodeio, onde se encontrava várias vezes com clientes. Zelão 

passou seis anos almoçando gratuitamente no Rodeio em troca dos serviços prestados 
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com músicas e jingles. Chegou um momento em que ele já tinha enjoado de comer 

os mesmos pratos todos os dias. Recorda: “eu não aguentava mais aquela picanha 

fatiada, e perguntava aos garçons o que eles estavam comendo. Eles diziam: um 

arrozinho, feijão, bife, salada e um ovinho frito. Eu pedia: me dá isso aí, por favor”.  

 

 Quando tinha que fazer algum jingle, quem lhe dava o briefing era o maître, 

Ramon. Criou o jingle para o Rodeio Eldorado, também com base nessa longa relação 

de confiança que havia criado. 

Título: Rodeio Eldorado | Data: 1982 | Anunciante: Rodeio | Criação: Zelão, 

direto com Roberto Macedo, o dono do Rodeio, e Ramon, o maître | 

Cantores: Zelão e Marcinha | Locutor: Edson Mazieiro | Arranjo: Paulo do 

Espírito Santo | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: Zelão Estúdio |  
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14. Como perder o cliente 

Uma das melhores formas de quebrar o gelo com um cliente é o humor. Porém, a 

difícil arte de manter um relacionamento bem humorado e leve com os clientes, sem 

cair no mau-gosto, nem sempre é fácil, especialmente quando os envolvidos são de 

gêneros diferentes.  

O equilíbrio entre o riso e a vulgaridade, quando se trata de um diálogo entre 

homens e mulheres, é muito delicado.  

Se um jinglista está lidando com um homem, cria automaticamente uma 

cumplicidade masculina, que gera muitas vezes algumas piadas de duplo sentido, sem 

que isso gere qualquer problema. O mesmo acontece com a cumplicidade feminina: 

mulheres falando entre si, também têm um à vontade diferente do que se estiverem 

acompanhadas de clientes (ou até colegas) masculinos. 

Mas se o profissional tem como cliente uma mulher, deve ter cuidado para evitar 

constrangimentos, que podem até custar-lhe o projeto.  

 

14.1) Agência Rino 

Rino Ferrari, o dono da Agência Rino, tinha o hábito de quebrar o gelo com o 

cliente quando ia apresentar uma campanha. Ele achava que ao criar um ambiente 

informal, o cliente ficava mais tranquilo e a apresentação corria melhor.  

Nesse dia, a reunião era com uma senhora muito elegante, que tinha um produto e 

estava escolhendo a agência. Os publicitários fizeram uma apresentação sobre a 

agência, e a formalidade do momento ainda não tinha criado nenhuma oportunidade 

para Rino quebrar o gelo, como tanto gostava. 

Ele reparou que a cada dois ou três minutos a senhora elegante assoava o nariz de 

forma delicada, com um lencinho de papel. Até que, visivelmente incomodada, ela 

abriu a bolsa e tirou um pequeno frasco de soro para colocar no nariz. Rino, que 

aguardava ansioso a primeira oportunidade para quebrar o gelo, disse: “Ainda bem 

que a senhora não sofre das hemorroidas”. 

É quase desnecessário descrever como a reunião terminou: a cliente não entregou 

a conta à Rino.  
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14.2) Lava-Rápido 

A agência West Side pediu que Zelão criasse uma música para um Lava Rápido, da 

empresa Lava Bem. O slogan já existia: “Lavou, tá novo”.  

Zelão criou a música e foi para o estúdio gravar. Além da música, ele também ia 

fazer a locução. A agência era representada por uma senhora elegante, que 

acompanhava a gravação, junto do pessoal técnico.  

Na hora de gravar, com sua criatividade habitual, Zelão decidiu fazer uma versão 

divertida. Tudo o que ele precisava dizer era: “Lavou, tá novo” e terminar o jingle, mas 

ele acrescentou maliciosamente  “igual mulher”.  

O resultado daquela criatividade poderia ter terminado mal, mas a cliente decidiu 

levar na esportiva. 

Título: Lavou, secou, tá novo | Data: 1985 | Anunciante: Lava Bem | Agência: 

West Side | Criação: Zelão | Locutor: Zelão, Olavo e Marcinha | Técnico de 

som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

14.3) Ruffles | Fiorella 

Também há algumas saias justas criadas pelos próprios clientes. A razão mais 

comum é a existência de um relacionamento difícil entre eles, ou porque 

representavam empresas e produtos concorrentes ou, simplesmente, porque não se 

suportavam por algum motivo. E, nessas situações, o produtor era obrigado a fazer 

alguma ginástica para evitar que os dois se encontrassem. 

 

Isso era frequente com a General Motors e a FORD. Na década de setenta os dois 

anunciantes não podiam se encontrar no estúdio porque em concorrentes. Mas houve 

um dia em que os dois estavam lá ao mesmo tempo 

A Publisol tinha dois estúdios: o B no primeiro andar e o A no segundo. No estúdio 

A estava Zelão com a General Motors, enquanto no estúdio B estava a dupla Luiz 

Guilherme e Pança com a Ford. E os clientes não se encontraram porque eles se 

comunicavam avisando o que iam fazer para evitar o temido encontro que, 

certamente lhe custaria as duas contas: Zelão, por exemplo, dizia que ia descer para o 

almoço com os clientes, e Pança e Luiz Guilherme tinham que esperar para descer. 

  

Mas problemas similares também aconteciam dentro do cliente.  A agência Young 

& Rubicam tinha dois diretores de criação que não se suportavam: Bernard Misky e 

Luiz Alberto Désio. Os dois gostavam de trabalhar com o Zelão, mas se detestavam, e 
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chegavam ao exagero de ligar para estúdio perguntando se o outro estava lá, para não 

se cruzarem. E o pessoal do estúdio tinha que se assegurar que eles não se 

encontrariam. 

O Bernard passou a Zelão trabalhos das marcas Ruffles, Bosh, entre outras. O jingle 

da Ruffles, para veicular no estrangeiro, foi adaptado da música “Don't Bogart That 

Joint”, do filme “Easy Rider”, e se tornou uma peça premiada.  

Título: Bogart | Data: 1985 | Anunciante: Elma Chips, Ruffles | Agência: 

Fischer, Justus, Young & Rubicam | Adaptação e Letra: Olavo e Diógenes | 

Cantor e Locutor: Olavo Budney | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: 

New Zelão Estúdio |  

Prêmio: 1º Festival Brasileiro da Produção Publicitária, 1985 | Som | Jingle 

adaptado. 

 

Désio passou a Fiorella, uma margarina que chegou com o conceito de ser usada 

no pão, e seria líder de mercado nos anos oitenta. Este jingle, que foi lançamento do 

produto, também fez sucesso e ganhou alguns prêmios (que fazem parte do acervo 

extraviado).  

Título: Fiorella | Data: 1985 | Anunciante: Claybom | Agência: Young & 

Rubicam | Criação: Zelão | Cantora: Sueli Gondin | Locutor: Baiano | Técnico 

de som: Oscar Riedel | Produção: Zelão |  
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15. Quando o jingle é a salvação  

Por vezes, certos trabalhos marcam pontos de virada na carreira de um 

profissional, porque lhe permitem conhecer alguém diferente que abre novos rumos, 

ou porque o projeto, em si, representa uma nova oportunidade.  

De qualquer modo, se há uma grande lição que os profissionais aprendem durante 

o seu percurso, é que as pessoas com quem se cruzam hoje, poderão ocupar cargos 

muito relevantes amanhã. Ou, acontecimentos aparentemente inócuos podem se 

transformar, de um momento para o outro, em marcos importantes. 

 

15.1) Expo EX  

Zelão teve a sua cota de cruzamentos com a polícia do antigo regime: compareceu 

ao DOPS duas vezes e esteve envolvidos nos incidentes do Roda Viva em São Paulo e 

Porto Alegre. Era natural deduzir que ele estava sob o escrutínio atento do governo 

militar quando começou a trabalhar na McCann, em 1969.  

Mas foi nessa época que um acontecimento mudou o seu relacionamento com os 

militares. Werner Martensen, atendimento da McCann, pediu que Zelão criasse um 

jingle para uma exposição de armas e tanques que o Exército ia fazer no Parque 

Ibirapuera. A McCann decidira obsequiar o exército com um filme sobre a exposição.  

Werner era muito bem relacionado com as Forças Armadas, um fato muito 

importante na época. Zelão recorda que viajou com ele e havia revistas nos 

aeroportos, mas Werner tinha uma “carteirinha mágica”. Assim que entraram no 

aeroporto, ele pediu que Zelão ficasse ao seu dele e começou a amostrar carteirinha e 

passando por todo o mundo, sem ficar nas filas. O atendimento da companhia aérea 

os levou diretamente para o avião.   

 

Zelão fez o jingle para a Expo Ex. O sucesso da peça foi tão grande que, mais de 

quarenta anos depois, muita gente ainda se lembra dele.  

Reconhece o papel que esse evento teve na sua vida: “o jingle me salvou da 

ditadura, foi aquele jingle que fiz para o exército”. 

Título: Expo Ex | Data: 1969 | Anunciante: Exército | Agência: McCann (fez 

uma cortesia para o Exército) | Criação: Zelão |  
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15.2) Loteria Paulista 

Outro acontecimento relevante, coincidentemente também ligado à política, 

aconteceu em 1990, quando Fernando Collor assumiu a presidência do Brasil e 

iniciou o Plano Collor. Este plano tinha como objetivo estabilizar a inflação 

desenfreada por meio do congelamento do passivo público, que incluía as poupanças 

da população. Como resultado, de um dia para o outro, todos os brasileiros se viram 

impedidos de acessar o seu dinheiro e só ficaram com cinquentas cruzeiros no bolso.  

 

Paralelamente, nesse mesmo período, a Caixa Econômica ia lançar a loteria 

paulista instantânea, e queria fazer uma concorrência para a criação do jingle. Zelão 

sugeriu que fizessem uma concorrência interna, no New Zelão Estúdio.  

Os participantes foram Théo de Barros, Zirmãos (Olavo e Diógenes Budney) e 

Zelão. O jingle escolhido foi o do Théo de Barros. E além do jingle, a Loteria também 

pediu trilhas que seriam usadas nos filmes de lançamento. 

Assim que a propaganda entrou no ar, o estúdio faturou o job. Naquela época os 

bancos é que tinham dinheiro, e isso permitiu que Zelão recebesse. “Todo o mundo 

estava sem dinheiro, até os milionários, mas nós recebemos da Caixa”, lembra Zelão.  

Esse jingle teve muita importância porque foi um produto muito bem lançado, 

com uma veiculação fortíssima no rádio e televisão, e salvou as finanças da produtora. 

Zelão recorda que emprestou dinheiro até ao dono do Baiuca, e que o Eduardo Ribeiro 

Lima trocou dólares por cruzeiros a preço de banana. 

Este fonograma ganhou o prêmio dos Colunistas, Voto Popular e FIAP. 

Título: Loteria Paulista | Data: 1990 | Anunciante: Caixa | Agência: CBP | 

Criação: Théo de Barros | Cantor: Josias e Coro | Locução: Guilherme 

Queiroz | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  
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16. Jingles para datas especiais  

Muitas empresas e marcas festejavam as datas especiais com um jingle. O Natal é a 

data mais propícia para isso, mas existem outras: o dia do caminhoneiro, do eletricista 

e até o dia da cidade.  

Essa era uma oportunidade para a empresa reforçar a sua ligação com o público, 

que não seria apenas intermediada pela propaganda e pela venda e compra dos 

produtos ou serviços. Zelão lembra: “havia um cuidado, um carinho com as pessoas 

que não existe mais”. 

 

16.1) Nestlé | Homenagem às cidades 

A Nestlé tinha o hábito de fazer músicas de Natal e, também de homenagear as 

cidades, muitas vezes numa ação conjunta com as prefeituras.  

Zelão compôs um jingle muito bonito para comemorar o aniversário das cidades. 

Título: Minha cidade | Data: 1985-86 | Cliente: Nestlé | Agência: Norton | 

Criação: Zelão | Arranjo: Tuca (Amilson Godoy) | Cantor: Coro | Locutor: 

Baiano | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

16.2) Pirelli | Dia do Eletricista 

A Pirelli homenageou o dia eletricista.  

A assinatura do jingle, “obrigado pela força”, é conceito que amarra a força do 

trabalhador e a força que o cabo Pirelli transmite. 

Título: Dia do Eletricista | Data: 1981 | Anunciante: Pirelli| Agência: Futura | 

Criação: Letra de Carlão (Carlos Bitencourt Ferreira); Música de Zelão | 

Cantor: Djalma Dias (um grande cantor da noite de SP) | Locução: Olavo 

Budney | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: Zelão |  

 

16.3) Goodyear | Dia do Motorista 

A Goodyear homenageou o seu público, os motoristas, com um jingle muito 

bonito.  
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“Atualmente não existe mais esse tipo de homenagem, e era uma coisa simpática 

da parte do cliente”, recorda Zelão. 

Título: Dia de Motorista | Data: 1980 | Anunciante: Goodyear | Agência: 

McCann | Criação: Zelão e Luiz Orquestra | Cantor: Zelão e Luiz Orquestra | 

Locutor: Guilherme Queiroz | Produção: Zelão Estúdio |  

 

16.4) Aracruz Celulose | Natal  

A Aracruz Celulose, empresa brasileira que se tornou uma das maiores do setor, 

queria uma música de Natal.  

Sérgio Lima levou e Zelão compuseram o jingle e mostraram ao cliente, que estava 

acompanhado do seu filho de oito anos. O cliente rejeitou o jingle porque o filho não 

gostou. Até hoje Zelão fica inconformado com essa atitude do cliente ao acatar a 

decisão de uma criança para validar um trabalho.  

Eles refizeram a peça e, durante anos passou a tocar na festa de natal da empresa. 

Título: Natal Aracruz | Data: 1991 | Anunciante: Aracruz Celulose | Agência: 

Salles | Criação: Letra de Sérgio Lima e Música de Zelão | Cantores: Zé Luiz 

Maziotti e Lucinha Lins | Locutor Sérgio Lima | Arranjo Tuca | Técnico de 

som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

16.5) Lar Esperança | Natal 

O natal no Lar Esperança nasceu de um movimento de solidariedade formado por 

vários publicitários e empresas para ajudar uma fazenda que albergava trezentas 

crianças.  

A fazenda, localizada na Mococa, perto de São Jose do Rio Pardo, pertencera à 

família de Woody Gebara, diretor de criação responsável por transformar a 

propaganda da C&A, e filho de Laila Cury, uma cantora de sucesso. Na época Woody 

trabalhava na Young & Rubicam. A família de Woody doou a fazenda para esse 

projeto, — de cuidar de órfãos e crianças desamparadas. Muitas dessas crianças 

quando se tornavam adultas continuavam na fazenda, cuidando dos mais novos.  

Tudo o que era consumido ali era proveniente de produção própria. Além disso, 

eles tinham descoberto um veio de água nos terrenos da fazenda e permitiram que a 

cidade tivesse acesso a ele. 
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Várias empresas participaram no projeto de transformar o natal daquelas crianças 

em um evento inesquecível: a Wilson mandou todas as carnes para o churrasco da 

festa; a Antártica enviou os refrigerantes; foram arrecadadas centenas de brinquedos, 

roupas e sapatos, transportadas em vários caminhões; um helicóptero, pago por uma 

caixinha feita pelos publicitários liderados pela Young & Rubicam, desceu com o 

Papai Noel no meio da fazenda; e, por fim, havia uma música de Natal composta por 

Zelão. 

É uma peça muito bonita e comovente, que nasceu da generosidade, e revela o 

melhor do ser humano.   

Título: Natal do Lar Esperança | Data: 1986 | Criação: Zelão | Cantor: Coro | 

Arranjo: Olavo e Diógenes Budney | Técnico de som: Oscar Riedel | 

Produção: New Zelão Estúdio |  

 

16.6) Wilson | Natal 

Zelão diz que o jingle para a Wilson foi um dos mais bonitos que fez para celebrar 

o Natal. Quem lhe passou o trabalho foi Dimitri Petroff, diretor de criação da Young 

& Rubicam. 

Título: Wilson Natal | Data: 985 | Anunciante: Wilson | Agência: Young & 

Rubicam | Criação: Zelão | Cantora: Nadir | Arranjo: Silvinha Góes | Técnico 

de som: Oscar Riedel | Produção: Zelão |  

 

16.7) Varig | Natal 

Esta foi a última gravação que a Varig fez deste jingle de Natal. Apesar da 

qualidade e beleza da peça, a Varig não voltou a usá-la. 

Chiquinho de Morais distribuiu o arranjo por oito cantores, responsáveis pelas 

várias vozes. A divisão das vozes acontecia no meio das sílabas da palavra Va-ri-g. 

Cada sílaba tinha uma abertura de um vocal, com uma nota diferente.  

Título: Varig Natal | Data: 1989 | Anunciante: Varig | Agência: Expressão | 

Criação: Caetano Zamma | Arranjo: Chiquinho de Morais | Cantor: Coro | 

Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  
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16.8) Brasilit 50 anos 

Além das datas especiais, as empresas também comemoravam, e muitas ainda 

comemoram, as suas efemérides com propaganda. É uma maneira de reforçarem a 

sua presença e continuidade no mercado, mostrando há quanto tempo existem.  Isso, 

de alguma forma, dá segurança aos consumidores: empresas com muitos anos 

passam uma imagem de solidez, de segurança.  

Datas redondas como uma década, meio século ou um centenário geraram vários 

jingles e filmes. 

 

A Brasilit, fundada em 1937, era cliente da Rino, e a agência precisava criar uma 

propaganda comemorativa dos cinquenta anos de atividade da empresa. A Rino 

decidiu fazer um jingle para veicular em todas as emissoras de rádio.  

Na época, a Brasilit só fazia rádio, não usava outras mídias.   

Théo de Barros criou o jingle e foi, também, o responsável pelo arranjo. 

Título: 50 anos Brasilit | Data: 1987 | Anunciante: Brasilit | Agência: Rino | 

Criação e Arranjo: Théo de Barros | Cantor: Coro | Locutor: Ronaldo Batista | 

Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

O jingle ganhou o prêmio Colunistas (que faz pare do acervo perdido). 
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17. Quando a produção se complica 

A produção de um jingle (ou comercial) vai além da escolha dos músicos, das 

vozes e dos efeitos. Ela engloba todo o processo de realização da peça. E é normal que 

surjam vários problemas durante a produção, porque é difícil antecipar e prever todas 

as variáveis.  

A maioria dos problemas tem solução, mas em alguns casos não há como resolver, 

— por falta de tempo ou de recursos, e as peças vão para o ar do jeito que estão. 

 

17.1) Chevrolet 

O primeiro caso não é a história de um jingle, mas de um filme. No ano em que 

Zelão entrou Na McCann, a equipe tinha que fazer um filme para o lançamento do 

Chevrolet Opala. Foram de São Paulo para Ubatuba com o objetivo de colocar o 

Chevrolet sobre uma pedra enorme, que ficava em frente da praia, porque depois 

viria um helicóptero para filmar o carro.  

A equipe pegou uma balsa para levar o carro até lá. O Chevrolet estava 

desmontado, e era só a carcaça. O interior tinha sido retirado porque não ia aparecer 

na filmagem, e também, porque não havia como transportar o carro e posicioná-lo 

em cima das rochas se estivesse completo, — com motor, câmbio, e o resto dos 

apetrechos. Foi o fato de ser apenas a carcaça que tornou possível a deslocação e o 

posicionamento do Chevrolet no lugar escolhido. 

Quando terminaram, e o carro estava na posição desejada, no topo das pedras, a 

equipe foi embora. Na madrugada seguinte, todos estariam de volta para que o carro 

fosse filmado sob a luz do nascer do sol. E assim foi: o carro ficou lá enquanto todos 

foram descansar.  

 

No dia seguinte, quando a equipe chegou, o carro tinha sumido. Onde estava o 

Chevrolet? Zelão responde, rindo: “servindo de abrigo a peixes”.  

Ninguém pensou num pequeno detalhe: o ritmo das marés. Durante a noite, a 

maré subiu, e o as ondas levaram a carcaça do carro.  

Mas havia um prazo para cumprir: a mídia tinha sido comprada e havia uma série 

de coisas atreladas. A solução foi trazerem outro carro às pressas. Posicionaram-no de 

novo no local, mas desta vez chumbaram o carro na pedra, para ele não sair. E na 
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filmagem, quem conhece o caso, pode notar isso, embora a maioria do público não 

perceba.  

Com os prazos estourados, mais uma desgraça aconteceu: um grão de areia entrou 

na lente do câmera que estava filmando, e passou pelo negativo, riscando o  filme 

todo. E o comercial foi assim para o ar, — riscado bem no meio.  

Título: Mar (Chevrolet Opala) | Data: 1969 | Anunciante: General Motors | 

Agência: McCann Erickson | Cantor: Flávio Augusto | Criação: Tema 

Internacional | Arranjo: Chiquinho de Morais | Produtor: Zelão |  

Prêmio: Melhor Comercial TV, 1970 | Diploma de Honra 

 

17.2) Relógios Citizen  

Zelão produziu um spot para a famosa marca de relógios Citizen, com locução de 

Nelson Piquet e Chico Palmeiro.  

Na pior das hipóteses, um spot como aquele não levaria mais de uma hora para 

gravar. Mas Zelão recorda que passaram a tarde inteira gravando porque o famoso 

piloto da Formula 1 estava com dificuldades: o microfone era algo estranho para ele. 

A equipe do estúdio teve que conversar muito com Piquet, para que ele conseguisse 

dizer as suas falas e gravar o spot.  

Numa dessas conversas, Piquet explicou o funcionamento do motor do carro de 

Zelão, — uma picape Galaxy.  Em outra conversa, confessou que não há nenhuma 

mulher que bata a beleza de um motor Formula 1. Zelão ainda não se conforma com 

o fato de Piquet lhe ter garantido que o motor de um carro Fórmula 1 era muito mais 

bonito do que qualquer mulher nua.   

Título: Citizen | Data: 1981 | Anunciante: Citizen | Agência: Unidade | 

Locutor: Nelson Piquet e Chico Palmeiro | Criação: Noé Sandino | Técnico 

de som: Oscar Riedel | Produção: Zelão Estúdio |  

 

17.3) Semana da Pátria  

Zelão criou um jingle para o governo José Sarney (que aconteceu entre 1985 e 

1990), e fez quatro mil e quinhentas cópias. Essas cópias, produzidas em sete e meio, 

tinham que ser enviadas para todas as emissoras de rádio do país.  

O processo de copiar era muito demorado, mas no estúdio de Zelão conseguiram 

dobrar a velocidade, transformando um minuto em trinta segundos. E usaram quatro 
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máquinas para fazer as cópias a partir da matriz. Mas cada vez que usavam a matriz, 

tinham que rebobinar para copiar de novo.  

Como era impossível ouvirem todas as cópias, de modo a que os técnicos 

garantissem que estava tudo bem, enviaram para as emissoras sem verificação. 

Acontece que houve um erro e terço das cópias saiu cortada. Só depois que o spot foi 

para o ar é que Zelão e a sua equipe perceberam o problema. Mas já não havia 

solução. 

Título: Semana da Pátria | Data: 1986 | Anunciante: Governo Federal | 

Agência: MM Propaganda | Criação: Zelão | Cantor: Coro | Arranjo: Olavo e  

Diógenes Budney | Locutor: Guilherme Queiroz | Técnico de som: Oscar 

Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

 

17.4) Exposição Clipper  

Zelão estava na Publisol quando Walter Arruda apareceu com a ideia de fazer uma 

campanha para aumentar as vendas da Exposição Clipper, uma loja de departamentos 

enorme que existia nos anos 70.  

Walter queria fazer algo fora de série, que causasse furor na mídia, e tivesse um 

grande impacto entre os consumidores. E inventou uma campanha inovadora, 

cruzada com aos resultados da loteria esportiva.  

 

O princípio básico era o seguinte: se o consumidor fizesse dez pontos de um 

máximo de treze na loteria esportiva, ele ganharia o valor da sua aposta em descontos 

na Exposição Clipper.  

A loteria funcionava com um cartão em que os números apostados eram 

perfurados. A empresa SERPRO, responsável por verificar os resultados, só validava os 

vencedores, — aqueles que tinham conseguido um score de treze pontos. Isso 

significava que todos os outros resultados eram descartados e não podiam ser 

validados.   

Quando Walter Arruda criou a campanha, nenhuma das pessoas envolvidas 

naquele projeto lembrou que não havia como confirmar as informações dos cartões.  

Acontece que o brasileiro, com seu famoso jeitinho, resolveu ludibriar as regras. Os 

consumidores começaram a perfurar os seus cartões para aumentarem o valor das 

apostas e, consequentemente dos descontos na loja, e não havia como conferir se 

aquilo era verdadeiro ou falso.  
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Walter só compreendeu a dimensão da fraude no dia seguinte, depois da saída dos 

resultados da loteria esportiva, quando havia tanta gente na porta da loja que eles 

foram obrigados a chamar a polícia e forçados a fechar as portas. 

Depois desse disso, Walter perdeu o cliente.  

O jingle criado para esta campanha foi um dos que ficou no acervo da Publisol 

quando Zelão saiu, e se perdeu ou foi destruído. 

 

17.5) Probel Colchões 

Por vezes os problemas são criados porque os profissionais relaxam. Foi o caso do 

jingle para a Probel. 

Zelão foi a uma reunião de negócios, que se estendeu pelo almoço. Depois que 

acabaram de almoçar, ele e mais cinco amigos, todos da área de propaganda, 

decidiram visitar uma casa de entretenimento adulto que havia em Viracopos, — a 

Casa da Gigi. 

Deviam voltar no mesmo dia, mas a tarde se alongou, confundiu-se com a noite e 

acabaram pernoitando por lá. 

 

Na manhã seguinte Zelão sabia que tinha um compromisso: precisava entregar 

dois jingles para a Probel Colchões. E ainda precisava criá-los, porque os músicos 

chegariam ao seu estúdio por volta das dez da manhã para gravar. Quem estaria lá, 

com os músicos, era o maestro Chiquinho de Morais.  

 

Os seis acordaram às oito da manhã depois de uma noite de farra, e foram tomar 

café. Por volta das nove Zelão ainda não tinha nada, — nem as letras, nem as músicas. 

Chamou dois dos seus amigos e sentaram com as moças que estavam na casa, para 

criarem os jingles da Probel. E criaram.  

Como naquela época a comunicação era unicamente por telefone fixo, Zelão ligou 

para o estúdio, mandou chamar Chiquinho de Morais, e avisou: “maestro tenho os 

dois jingles que você vai gravar agora”. 

Chiquinho de Morais quis saber se ele já estava chegando, mas Zelão respondeu 

que não. “Se eu cantar para você, tudo bem?”, quis saber Zelão. O maestro disse que 

sim, que Zelão podia cantar.  

Ele cantou e Chiquinho de Morais anotou as partituras dos dois jingles e depois fez 

a gravação. Quando Zelão chegou ao estúdio, à noite, tudo tinha sido gravado e 

entregue ao cliente.  
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Zelão lembra, bem humorado: “imagina o que é escrever jingles no meio do 

divertimento. As pessoas que estavam comigo eram todas conhecidas do meio, e um 

deles nunca tinha saltado o muro, mas naquela noite, já viu... pulou no precipício”.   

 

Os dois jingles criados para a Probel não existem mais. Também pertencem ao 

acervo que Zelão deixou na Publisol, e desapareceu.   
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18. Litígios 

Por vezes o relacionamento com clientes ou colaboradores evolui de uma forma 

negativa. Alguns problemas se resolvem com a moderação de advogados, mas outros 

acabam no tribunal. Os motivos são variados: vão desde a quebra de contratos, à falta 

de pagamento e aos direitos trabalhistas e autorais. 

Zelão, apesar de ser conciliador e evitar os conflitos, também passou por situações 

de litígio com alguns dos clientes e colaboradores. Ele diz, com a sua segurança 

habitual: “não gosto de brigar, mas se precisar, eu brigo”.  

 

18.1) Ella | Philip Morris 

Uma dos problemas judiciais de Zelão foi com a Philip Morris. Após o lançamento 

do cigarro Ella, a tabaqueira continuou usando o material sem pagar os direitos dos 

jingles que Zelão fizera. A Philip Morris fez vários filmes, e gravou em outros 

estúdios, mas sem pagar os devidos direitos autorais.  

Zelão procurou um advogado. Ele pediu para a Philip Morris deixar de usar a 

música e pagar os direitos atrasados. A empresa solicitou uma reunião. Zelão, 

acompanhado do seu advogado, foi ao escritório deles, na Marginal Pinheiros. Os dois 

se sentaram numa mesa com mais oito advogados da Philip Morris, que 

argumentaram ter os direitos da música, porque haviam comprado.  

O advogado de Zelão discordou: os direitos pertenciam ao seu cliente e a Philip 

Morris tinha que pagar.  

A reunião durou meia hora e, no final, os advogados da tabaqueira concordaram 

em pagar.  

 

18.2) Confort | One jingle man 

Em 1976, Zelão foi contratado para fazer uma música para a Confort, da Procter & 

Gamble. A assinatura, feita pela agência que encomendou o job, era a seguinte: 

“Maciez é o que você sente quando usa Confort”. O trabalho foi passado a Zelão por 

Luiz Guilherme e Carlos Leite Guerra, o Pança.  

 

Quando Zelão saiu da Publisol, dois anos depois, em 1978, deixou lá muitos dos 

seus arquivos (prêmios, registros de direitos autorais, jingles e vários documentos), 
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inclusive material do seu primeiro estúdio, Todosom. Ele nunca mais recuperou esses 

documentos.  

Anos depois, Zelão soube que Zé Bicão, que tinha feito o arranjo da música da 

Confort, é que estava recebendo os direitos autorais. Quando Zelão foi reclamar, Zé 

Bicão já tinha falecido.  

A história acabou em tribunal: com Zelão afirmando ser o autor da música e a 

família de Zé Bicão e a Procter & Gamble afirmando que não. Zelão perdeu o processo 

em última instância.  

A única música que Zé Bicão compôs em propaganda foi essa, da Confort.  

 

18.3) Faria Lima, vereador 

O neto do Faria Lima (1909-1969), que foi Prefeito de São Paulo, encomendou um 

jingle para a sua campanha a vereador e não pagou. Após várias tentativas para 

receber sem conseguir, Zelão decidiu recorrer à justiça.    

 

No dia da audiência, a Regina Scarpa, mulher de Zelão, é que foi ao tribunal, 

acompanhada do advogado deles. O cliente estava lá com o pai, que na época era 

deputado federal.  

O juiz decidiu que os Faria Lima tinham que pagar pelo jingle. Mas o Faria Lima, 

pai, não estava disposto a pagar, e usou o seu estatuto de deputado federal para tentar 

pressionar o juiz. Porém, o juiz não se intimidou, e mandou que regularizassem o 

pagamento em vinte e quatro horas.  

Zelão diz, sobre a forma como o poder funciona no Brasil: “foi sempre assim: há 

sempre gente querendo dar umas carteiradas para conseguir o que quer. Isso não 

mudou nada com os anos”. 

 

18.4) Cynar | Bols 

Zelão relata outro caso litigioso que aconteceu com um amigo seu, o Carlão. Ele 

trabalhava numa agência pequena, a Brito & Associados, e estava concorrendo com 

outras quatro agências, inclusive a Norton, para ganhar a conta do Cynar, da Bols. 

Carlão nunca tinha feito nada para a Cynar e pediu que Zelão o ajudasse a compor 

um jingle. Carlão ganhou a conta com esse jingle que tinha o seguinte slogan: “É com 

esse que eu vou”. E a garrafa de Cynar passou a usar esse slogan no seu selo. 
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Zelão diz: “veja como o jingle foi importante: fez a conta de uma agência grande 

como a Norton. ir para uma agência pequena. E isso aconteceu várias vezes na 

propaganda”. 

 

Anos depois, Carlão cobrou os direitos autorais, mas a Cynar nunca pagou. 

Título: É com esse que eu vou | Anunciante: Bols (depois se tonou Campari 

Group) | Agência: Brito & Associados | Criação: Zelão e Carlão | Cantor: Coro 

| Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: Zelão |  
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19. Quando o cliente diz não e o criador diz sim 

É frequente que o cliente e a agência, ou o criador da propaganda, tenham opiniões 

divergentes sobre campanhas publicitárias. Nestes casos, a decisão é sempre do 

cliente, e ele simplesmente rejeita tudo o que se afasta da sua ideia original.  

Mas existem algumas situações em que o profissional de propaganda acredita tanto 

na peça que decide enfrentar o cliente, e o convence a ceder, mesmo que, em certas 

situações, tenha que mudar alguma coisa. Zelão explica: “somos obrigados a mexer na 

obra por conta das necessidades e cuidados que a agência, ou o cliente, acham que 

devemos modificar na peça. Isso às vezes modifica a concepção do jingle. Apenas uma 

palavra é capaz de mudar todo o sentido musical e literário daquilo que foi 

apresentado”. 

 

Zelão enfatiza que às vezes o cliente tem uma ideia, e se agarra a ela, por 

desconhecer outras opções. Recorda o caso de Noé Sandino, quando era diretor da 

Nova Agência, e estavam gravando jingle dos cigarros Ella, da Phillip Morris.   

Zelão pediu que Zé Bicão fizesse o arranjo da música do Ella. No dia da gravação 

Noé Sandino perguntou quem fizera o arranjo. Zelão informou que tinha sido o Zé 

Bicão. Sandino disse que queria um arranjo do maestro Chiquinho de Moraes. Zelão o 

convenceu a gravar com o arranjo de Zé Bicão e garantiu que, se Sandino não 

gostasse, faria uma nova versão com o Chiquinho de Moraes.  

Sandino concordou, mas continuava reticente. Quando a gravação terminou, ele 

entrou no estúdio e parabenizou Zé Bicão pelo excelente arranjo. Zelão argumenta, 

com uma de suas máximas profissionais: “é o que eu digo: deixa ficar pronto para 

depois você dar palpite. Não fala antes”. 

 

19.1) Rock da Padaria  

Zelão, responsável por criar os jingles da Associação de Panificadores, já havia 

criado uma relação de confiança com os clientes.  

Ele diz que a aprovação dos jingles acontecia de uma forma muito simples: levava 

um gravador para a quadra do clube Juventos, na Mooca, onde se reunia a Associação 

dos Panificadores de São Paulo. Zelão tocava o jingle. Se eles gostassem e aplaudissem 

o jingle estava aprovado. O sinal da aprovação era o aplauso.  
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Em 1988, Zelão fez uma peça para a Associação usando rock. E eles não aprovaram. 

Zelão achava a peça muito boa, e discutiu com eles. O dono da agência Ponto, que era 

português, insistiu com a Associação para aprovar o jingle. Por fim, o cliente foi 

convencido, e a peça foi para o ar.  

Zelão relata que media o sucesso dos jingles na padaria “Estrela do Butantã”, 

questionando o dono sobre o movimento. E o dono revelou que a melhor coisa que 

aconteceu foi o Rock da Padaria. 

 

O jingle foi premiado e serviu de trilha para o primeiro filme da Associação de 

Panificadores, que até então só tinha feito campanhas de rádio. 

Título: Rock da Padaria | Data: 1988 | Anunciante: Associação dos 

Panificadores de SP | Agência: Ponto | Criação: Zelão | Cantor: Zezinho 

Mutarelli | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

Prêmios: 1) Colunistas, 1988 | Jingle | Ouro ||  

2) Colunistas, 1988 | Jingle | Destaque especial de letra 

 

Outro jingle premiado para a Associação dos Panificadores foi o Fado, criado no 

ano seguinte, em 1989, e também premiado.  Zelão usou os músicos portugueses que 

tocavam no restaurante “Abril em Portugal”, e a cantora foi Rosa Maria, também 

portuguesa, casada com um amigo Zelão, Silvio Moraes, atual dono da Baruel. 

Título: Padaria Fado | Data 1989: | Anunciante: Associação dos Panificadores 

do Estado de São Paulo | Agência: Ponto de Propaganda | Criação: Zelão | 

Cantora: Rosa Maria | Músicos do restaurante “Abril em Portugal” | Arranjo: 

músicos portugueses | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão 

Estúdio |  

Prêmios: 1) Voto Popular, 1989 | Rádio | Prata ||  

2) Prêmio: Voto Popular, 1989 | Rádio Anunciantes | Prata  

 

19.2) Duchas Corona  

Duchas Corona é uma ducha de plástico criada para um segmento mais popular, e 

que ganhou notoriedade na década de setenta.  

Em 1972, a agência Marcel´s, cujo dono José Carlos Farhat encomendou um jingle 

ao Zelão. Francis Monteiro criou a peça, mas a agência recusou, argumentando que o 
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que aparecia em evidência na letra era o sabonete, por dar início a três das estrofes do 

jingle: 

Apanho o sabonete | Pego uma canção e vou cantando sorridente | 

Duchas Corona, um banho de alegria num mundo de água quente | 

Apanho o sabonete | Abro a torneira e de repente a gente sente |  

Duchas Corona, um banho de alegria num mundo de água quente | 

Apanho o sabonete | É Duchas Corona dando banho em tanta gente | 

Duchas Corona, um banho de alegria num mundo de água quente  

 

Zelão resolveu apresentar o jingle diretamente ao fabricante das Duchas Corona. O 

jingle foi aprovado e ficou no ar durante mais de uma década, com versões do mesmo 

tema, tornando-se assim a identidade da marca.  

Em 2006, a Duchas Corona voltou a usar o jingle. 

Título: Duchas Corona | Data: 1972 | Anunciante: Duchas Corona | Agência: 

Marcel’s | Criação: Francis Monteiro | Cantor: Francis | Técnico de som: 

Garrincha | Produção: Zelão, Publisol |  

 

19.3) Óleo Johnson  

O jingle inicial para o Óleo Johnson foi recusado. Zelão achava que o jingle era 

muito bom, mas o cliente, que optava sempre por uma linha mais tradicional, 

argumentou que a letra era inapropriada, porque uma das estrofes dizia o seguinte: 

Quando chega o verão | Me dá um tesão de sair por aí 

 

Para que o jingle fosse aprovado, Zelão ajustou a letra da estrofe que incomodava o 

cliente:  

Quando chega o verão | Óleo Johnson na mão, vou sair por aí  

 

Título: Óleo Johnson Verão | Data: 1981-82 | Anunciante: Johnson & Johnson 

| Agência: Lintas | Diretor de criação: Tom Figueiredo | Criação: Letra de 

Luiz Orchestra; Música de Zelão | Cantor: Coro | Arranjo: Francis | Técnico 

de som: Oscar Riedel | Produção: Zelão Estúdio |  
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19.4) National Pilhas  

Mas nem sempre o cliente é convencido pelos argumentos dos profissionais da 

propaganda. Alguns insistem e continuam arraigados às suas ideias. Foi o caso do 

National Pilhas. 

Zelão fez quatro músicas, e todas foram reprovadas pelo cliente, um japonês 

recém-chegado ao Brasil. Zelão lembra que o cliente escutava as versões sempre com 

o mesmo sorriso parado no rosto, e meneando com a cabeça positivamente, antes de 

dizer “não. Quero uma coisa mais popular”.  

Na quinta vez, Zelão, já irritado, pegou a música infantil “Ciranda, cirandinha”, que 

é de domínio público e fez o jingle somente com uma única estrofe repetida nos 

compassos da música: “National, a pilha do menino espacial”.  

 

O japonês aprovou, feliz. Depois insistiu que na gravação, o sotaque do “National” 

tinha que ser exatamente como se escreve, e não a sua versão fonética em inglês. 

Argumentava: “temos que falar National, porque estamos no Brasiro.” 

Título: National Pilhas | Data: 1981-82 | Anunciante: National Pilhas | 

Agência: SGB | Adaptação: Zelão | Cantor: Coro | Locução: Chico Palmeiro | 

Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: Zelão Estúdio |  
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20. “Não aprovado”, uma forma de sucesso 

Em qualquer profissão existe a desaprovação e a rejeição, mas na propaganda lidar 

com a rejeição do cliente, ou dos superiores hierárquicos, é a base do trabalho. Muitas 

vezes a construção de uma peça acontece em cima dessa rejeição. A leveza e 

maturidade para superar críticas, ou rejeições, acabam se tornando traços da 

personalidade dos profissionais da área. Nem sempre aquilo que é descartado por 

algum motivo, ou não é aprovado, é ruim. Alguns dos jingles não aprovados, ou 

descartados, acabam seguindo outro caminho, servindo para um cliente diferente e se 

transformando em grandes sucessos.  

Zelão costuma dizer que “nada que foi recusado por alguém é uma peça 

definitivamente fora de questão”. Foi exatamente isso que aconteceu com alguns dos 

seus jingles. 

 

20.1) Mercedes 

Zelão tinha um amigo que trabalhava na McCann, Werner Sablowski, que na época 

atendia a General Motors. Como ele é alemão acabou se tornando diretor de 

marketing da Mercedes Benz. Ele pediu que Zelão fizesse um jingle para a Mercedes 

porque não estava gostando do trabalho da agência que o atendia. 

Por questões éticas, Zelão ligou para a agência, que era Z+G Grey, e avisou que 

tinha sido chamado à Mercedes por Werner Sablowski. Zelão justifica: “eu precisava 

fazer isso, para evitar problemas com a agência. Além do mais, depois de Werner 

aprovar o jingle, teria que entregá-lo à agência para que fosse distribuído”. 

 

Zelão achava que o jingle criado por Celso Viáfora para a Scania era fantástico, 

apesar de não ter sido aprovado. E decidiu apresentá-lo à Mercedes.  

Quando Werner escutou a peça teve uma reação similar à de Cristina Carvalho 

Pinto, diretora de criação da Norton, ao ouvir o jingle da Nestlé: mandou parar tudo 

para que escutassem.  

Zelão diz: “claro que dá uma inflada no ego, mas te deixa muito exposto, numa 

situação difícil”.  

Título: Mercedes | Data: Década de oitenta| Anunciante: Mercedes | Criação: 

Celso Viáfora | Cantor: Zé Luiz | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: 

New Zelão Estúdio |   
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20.2) Carícia  

Quase final da tarde, Zelão recebeu um telefonema de Luiz Horta, diretor de 

criação da Gang, pedindo a sua ajuda. 

Luiz Horta estava com um problema: um de seus clientes ia lançar um depilador 

feminino chamado “Carícia”, e a agência tinha que apresentar um jingle na manhã 

seguinte.  

Zelão perguntou qual era o briefing e Luiz Horta disse que não havia. Pediu apenas 

música e letra suaves. Ele já tinha anotado algumas frases soltas que entregou a 

Zelão.  

No dia seguinte, Zelão apresentou o jingle e Luiz Horta aprovou. Mas, entretanto, o 

cliente desistiu de lançar o produto, e o jingle ficou engavetado até Toninho Pinheiro 

aparecer no estúdio de Zelão dizendo que o Dick Farney (1921-1987) estava 

procurando músicas inéditas para um novo disco. 

Toninho Pinheiro que é, segundo Zelão, um dos melhores bateristas que ele já 

escutou, perguntou se Zelão não teria alguma música romântica, parecida com a que 

haviam gravado para o produto “Carícia”. Zelão respondeu que não, mas explicou que 

a música “Carícia” estava disponível porque o cliente desistira do produto. Toninho 

sugeriu que Zelão adequasse a letra. 

Zelão pediu a ajuda de Luiz Horta para ajustar a letra, e depois gravou uma fita 

com a música para Dick Farney escutar. E ele gravou “Carícia”, de Zelão e Luiz Horta, 

no álbum “Feliz de Amor”. 

Título: Carícia | Data: 1983 | Criação: Zelão | Adaptação para o disco: Zelão e 

Luiz Horta | Cantor: Dick Farney | Arranjo: Cido Bianchi | Gravadora: Som 

da Gente |  
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21. Inspiração é transpiração  

Zelão diz que muitas vezes se fala de inspiração, como se fosse algo que surge 

espontaneamente, e que ao ouvir um jingle, também é frequente a ideia de que o 

processo criativo foi muito simples. Mas não é. “Inspiração é transpiração”, ele 

garante, “porque deriva de muito trabalho e investimento prévio em conhecimento”.  

As ideias só se revelam depois que o jinglista absorveu uma quantidade razoável de 

informação sobre que está acontecendo no mundo e sobre o tema que é objeto da 

criação. Ele diz que o jinglista “tem que ler muito, mas muito mesmo, e tem que 

entender e saber muito de propaganda”. 

Zelão nos dá exemplos de duas das suas campanhas, para exemplificar como pode 

ser o processo criativo. 

 

21.1) Philip Morris | Ella 

Noé Sandino, diretor da Nova Agência, chamou Zelão para criar as letras da 

campanha para o cigarro Ella, da Philip Morris.  

Ella era um cigarro feminino, de aparência esguia e elegante, com formato mais 

fino que os outros. Surgiu para concorrer com o segmento do cigarro Charm, da 

Souza Cruz, que na época era uma marca de muito sucesso entre as mulheres. Ella 

também veio substituir um cigarro americano chamado Elle. 

A música da campanha já existia, e o slogan também já havia sido aprovado: “Ella 

sou eu”. Mas faltavam as letras. 

E esse foi o briefing que Sandino deu a Zelão: “Ella sou eu”. 

Sandino precisava de doze letras, mas pediu que Zelão criasse várias opções, que 

seriam usadas posteriormente em filmes com imagens de mulheres fumando no seu 

dia a dia.  

 

Zelão avisou a família que ia passar uma semana no apartamento que tinham no 

Guarujá. Levou o violão e foi disposto a escrever as letras durante o seu período de 

isolamento, porque era temporada baixa e o Guarujá estava muito tranquilo.  

Criou uma rotina: de manhã caminhava, ia à praia, almoçava, tomava algumas 

caipirinhas, voltava para casa, dormia a sesta, acordava, e começava a escrever.  

Durante aquela semana tudo o que escreveu, descartou e destruiu. Quando faltava 

um dia para entregar as letras, fez exatamente o mesmo roteiro de sempre, mas 
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quando acordou da sua sesta, após o almoço, alguma coisa diferente aconteceu: Zelão 

começou a escrever e fez oitenta e três letras, de seguida, uma após a outra. Escreveu 

a tarde e a noite toda. Ele explica o que aconteceu: “durante essa semana, fui 

observando as mulheres, e fui guardando as imagens. E como sempre trabalhei sob 

pressão, chegou o momento em que não havia mais jeito: tinha que entregar. E tudo o 

que guardei na memória fluiu, saiu”. 

 

De manhã, voltou para São Paulo e entregou as letras à sua assistente, a Bete 

Ferreira, que era a única que conseguia decifrar a letra dele. Ela datilografou as 

oitenta e três letras e Zelão entregou ao Noé Sandino. Ele separou dezoito, e após 

alguns ajustes mudando as palavras de uma letra para outra, ficaram com as doze que 

precisavam.  Zelão enfatiza: “o cliente aprovou sem trocar uma vírgula. Isso foi uma 

vitória fantástica”. 

Título: Ella sou eu | Data: 1978 | Anunciante: Philip Morris | Agência: Nova 

Agência | Criação: Letra de Zelão; Música de Miguel Loubet | Cantora: 

Alciony Menegaz | Arranjo: Zé Bicão | Técnico de som: Oscar Riedel | 

Produção: Zelão Estúdio |  

 

21.2) Despedida de Montoro 

Zelão raramente conseguia viajar, mas decidiu deixar São Paulo numa sexta-feira 

para passar o final de semana em Ilhabela, com a mulher e os filhos.  

Na ilha dirigiu-se para o hotel e quando lá chegou a recepcionista perguntou se ele 

era o Zelão. Ele ficou surpreso com a pergunta e respondeu que sim. Não fazia ideia 

do que poderiam querer com ele num hotel de Ilhabela. A moça disse que tinha um 

recado: ligaram do Palácio do Governo de São Paulo para falar com ele.  

Zelão não imaginava como haviam descoberto tão rápido onde ele estava. Depois 

soube que a inteligência da polícia é que o conseguiu encontrar, acionada pelo 

Palácio do Governo. O pessoal do Palácio tinha falado com Bete Ferreira, assistente de 

Zelão, e ela contou que ele tinha ido para Ilhabela. A Polícia fez o resto, ao telefonar 

para os hotéis da ilha.  

Zelão telefonou para o Palácio. Contaram-lhe que no dia seguinte André Franco 

Montoro (governador de São Paulo, de 1983 a 1987) ia passar o governo e a Câmera 

queria homenageá-lo. Queriam que Zelão fizesse uma música para a despedida.  

Ele deixou as malas e a família na ilha e voltou para São Paulo. Quando chegou, à 

noite, deram-lhe o tema: “Valeu Montoro”. 
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Zelão ligou para o técnico de som, Oscar Riedel, e para Bete Ferreira. Era noite de 

sexta-feira, e a homenagem seria no sábado, doze horas depois. Foi para o estúdio e 

mandou convocar os músicos, para fazerem a gravação durante a madrugada. 

Escreveu a letra, compôs a música e gravaram. De manhã estava no Palácio com tudo 

pronto.  

Adoraram a homenagem e Montoro se emocionou ao escutá-la. 

Título: Valeu Montoro| Data: 1987 | Anunciante: PMDB, direto para o 

Palácio do Governo | Criação: Zelão| Cantor: Coro | Técnico de som: Oscar 

Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  
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22. Do jingle à canção 

Zelão conta que alguns jingles que criou sozinho, ou em parceria com outros 

profissionais do meio, depois de cumprirem seus objetivos de propaganda se 

transformaram em músicas.  

Entre outras, Zelão recorda as mais emblemáticas: o “Tango do Noroeste” e “Ella 

sou eu”.  

 

22.1) Banco Noroeste | Carnaval 

O sucesso da campanha feita para o Banco Noroeste com o jingle do tango foi tão 

grande, que decidiram fazer um filme em 1978. Além disso, também se transformou 

em uma marcha de carnaval com uma adaptação musical de Zelão e letra do 

Fernando Almada. 

Essa música seguiu os passos do jingle, e também se tornou um sucesso. Todos os 

anos a gravadora RGE editava um LP (Long Play) com a compilação dos sucessos 

musicais do Carnaval. No disco “Carnaval 78” o tango aparece entre esses sucessos. 

Título: A Marcha da decisão | Data: 1978 | Criação: Zelão e Fernando 

Almada | Cantores: Coro | Arranjo: Elcio Alvarez | Gravadora: RCA |  

 

22.2) Ella sou eu  

O jingle não vendia apenas o cigarro Ella, vendia também a imagem de uma 

mulher em várias peças de trinta segundos.  

A gravadora Continental notou o sucesso das propagandas e, em 1979, pediu que 

Zelão fizesse uma canção. Ele juntou os vários jingles e compôs a música, cantada por 

Alciony Menegaz, que também havia feito os jingles. 

Título: Ella sou eu | Data: 1979 | Criação: Letra de Zelão; Música de Miguel 

Loubet | Arranjo: Eduardo Souto | Cantora: Alciony Menegaz | Piano: Gilson 

Peranzzetta | Gravadora: Continental |   
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23. O rádio na construção da marca 

Houve marcas que se construíram no rádio, mesmo depois da televisão surgir. 

Zelão diz: “consigo me lembrar de clientes que fizeram seu sucesso, usando somente a 

mídia sonora. A Caninha 51 uma foi uma delas e virou líder mundial em destilados”. 

Outro cliente foi a Botica Veado D’Ouro. 

 

23.1) Caninha 51  

A Cachaça 51, que se tornou um dos destilados mais vendidos do mundo, construiu 

a sua identidade usando principalmente o rádio.  

Zelão tem no seu acervo cento e cinquenta peças, e relata que esse era um daqueles 

casos em que não precisava de briefing. No início de cada ano ele visitava a agência 

que atendia a Caninha 51 e pedia o briefing para a campanha que iam criar. E o 

diretor de criação da agência respondia que Zelão conhecia melhor o cliente e o 

produto do que ele. “Era assim, o nível de confiança que se criava”, lembra Zelão. 

 

Uma das campanhas da Caninha 51 consistia em introduzir vinhetas durante as 

narrações dos jogos de futebol. Todas as emissoras que transmitem futebol têm textos 

rápidos de propaganda para serem lidos durante a narração da partida. A vinheta 

surgiu para substituir esses “textos foguetes”, e para dar ao narrador alguns segundos 

de descanso.  

As vinhetas para rádio são pequenas mensagens faladas ou cantadas, de cinco a 

sete segundos, geralmente com a assinatura ou marca do produto e/ou empresa. São 

usadas em várias situações da narração esportiva: jogo interrompido, bola fora, 

jogador machucado, etc.. Por exemplo, em vez do locutor dizer o texto anunciando a 

marca (“a bola vai para A, passa para B, e chutou fora. Minha senhora, não deixe de ir 

ao supermercado ver a oferta X”, o locutor),  entra uma vinheta gravada 

(“burugudum, paracatum, beba 51”).  

 

A Caninha 51 fez dezenas de vinhetas adaptadas aos times de futebol para 

entrarem durante as transmissões do jogo. Várias campanhas e peças foram 

premiadas.  
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Título: Caninha 51 | Data: Década de 80 | Anunciante: Indústrias Müller de 

Bebidas | Agência: CBBA | Criação: Zelão e Sérgio Lima | Técnico de som: 

Oscar Riedel | Produção: Zelão |  

 

Título: Rir é uma boa ideia – spots | Data: Década de 80 | Anunciante: 

Indústrias Müller de Bebidas | Agência: Lage | Criação: Zelão e Sérgio Lima | 

Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: Zelão | 

 

1) Prêmio: Colunistas, 1983 | Continuação de campanha de bebidas 

Título: 51 | Anunciante: Indústrias Müller de Bebidas | Agência: CBBA | 

Trilha: Zelão | Produtora: New Zelão Estúdio; EB Produções 

2) Prêmio: Colunistas, 1985 | Os melhores da propaganda brasileira | Prata 

Título: Palmeiras | Anunciante: Indústrias Müller de Bebidas | Agência: 

Lage, Stabel & Magy | Produtora: New Zelão  

3) Prêmio: Voto Popular, 1989 | Rádio | Prata  

Título: Campanha Vinhetas SP + Rio | Anunciante Indústrias Müller de 

Bebidas | Criação: Zelão | Produtora: New Zelão Estúdio 

 

 

A Caninha também fez uma campanha para incentivar o uso da cachaça nas 

batidas. Optaram por jingles regionalizados para serem veiculados no Nordeste e no 

Interior. 

Título: Caninha 51 | Data: Década de 90 | Anunciante: Caninha 51 | Agência: 

Lage & Magy | Criação: Celso Viáfora | Cantor: Zé Luis | Produção: Zelão | 

Diretor de criação: Zezé Brandão |  

 

23.2) Botica ao Veado D´ Ouro 

A Botica ao Veado D’Ouro foi uma farmácia tradicional que existiu no centro de 

São Paulo entre 1858 e 2008. Em 130 anos tinha uma loja só, sempre no mesmo 

endereço. Depois abriu uma filial no Shopping Iguatemi. 

 

A Botica nunca tinha feito propaganda, mas quando completou 130 anos decidiu 

fazer algo comemorativo. A campanha, em três fases, começou a ser veiculada em 
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1988. A primeira fase consistia em um anúncio impresso e sete peças para rádio sobre 

o ano de fundação da Botica.  

 

A segunda fase cruzava informações de acontecimentos históricos do mundo com 

o tempo de existência da Botica. Isso se tornou uma assinatura que finalizava com a 

frase: “Botica ao Veado D’Ouro, com 130 anos de história para contar”.  

Foram criados quinze spots e cada um deles tinha uma trilha específica, e muito 

cuidada. Zelão lembra: “na época isso dava muito trabalho, porque estávamos lotados 

de coisas para gravar”.  

No final da década de oitenta, os spots com ofertas de produtos não duravam mais 

do que dois dias, porque a inflação era muito alta, mais de 100% ao mês. A inflação 

era tão alta que existia até uma aplicação bancária chamada “overnight” para o 

dinheiro não ficar parado durante a noite, porque desvalorizava de um dia para o 

outro. Por isso, havia clientes que gravam as ofertas dos seus produtos diariamente. 

Neste contexto, compor e produzir as trilhas personalizadas da Botica ao Veado 

D’Ouro era difícil, porque a produtora estava com muito trabalho. Mas o esforço 

compensou: a campanha se transformou em um sucesso e foi muito premiada.  

Titulo: Botica ao Veado D’Ouro, 130 anos | Data: 1988 | Anunciante: Botica 

ao Veado D’Ouro | Agência: Heros Publicidade | Criação: Heros Publicidade | 

Trilha: Tuca (Amilson Godoy) | Locutor: Edson Mazieiro | Técnico de som: 

Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

Prêmio: Voto Popular, 1989 | Rádio | Prata 

 

A terceira fase da campanha consistia em jingles que mostravam a relação entre a 

Botica e as histórias de São Paulo e do Brasil, com a assinatura “Tudo o que é muito 

bem feito permanece”. 

Titulo: Botica ao Veado D’Ouro, Brasil | Data: 1989 | Anunciante: Botica ao 

Veado D’Ouro | Agência: Heros Publicidade | Criação: Heros Publicidade | 

Trilha: Tuca (Amilson Godoy) | Locutor: Edson Mazieiro | Produção: Zelão |  

Título: Botica ao Veado D’Ouro, Campanha | Data: Década de 80 | 

Anunciante: Botica Ao Veado D’Ouro | Agência: Heros Publicidade | Criação: 

Heros Publicidade | Trilha: Tuca (Amilson Godoy) | Locutor: Edson Mazieiro 

| Produção: Zelão |  
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24. Pioneiros 

A grande característica da publicidade é a sua maleabilidade, — essa capacidade de 

compreender o anunciante e traduzi-lo em uma “linguagem” que agrade ao público. 

A publicidade é responsável pela mediação entre quem vende e quem compra, entre 

quem tem e quem quer. Para isso precisa estar sempre um passo adiante do mercado, 

precisa antecipar e prever tendências, precisa reinventar-se.  

 Zelão criou, ou produziu, peças inovadoras de propaganda, além das vinhetas para 

a Globo, tocadas no ARP Springs, na década de setenta (mencionadas anteriormente).    

 

24.1) Digital Laser 

A MPM Propaganda criou um spot de rádio para o lançamento de um produto: o 

Digital Laser.   

A campanha era inédita por duas razões: primeiro porque o lançamento foi feito no 

rádio e só depois é que vieram as outras mídias; segundo, porque o spot tinha a 

duração inédita de quatro minutos. 

A campanha teve uma repercussão muito boa, até pelo ineditismo do fato.  

Marcelo Magalhães, dono da agência MM Propaganda, confirmou em 2016 que 

não houve nenhuma peça com um tempo de duração igual. Quatro minutos foi o 

maior tempo de divulgação de uma peça na mídia. 

Título: Digital Laser Disc Player Gradiente | Data: 1984 | Anunciante: 

Gradiente | Agência: MM Propaganda | Criação: MM Propaganda | Trilha: 

Olavo e Diógenes | Locutor: Edson Mazieiro | Técnico de som: Oscar Riedel | 

Produção: Zelão |  

 

24.2) Portal da Cidade | Paulistana Flat 

Sergio Lima, diretor de criação da Momento, pediu um teaser para lançar um 

empreendimento chamado de Portal da Cidade, no rádio. Zelão produziu uma peça 

com um minuto, onde explicou um conceito novo: o conceito de flat, que não existia 

até então. 

O teaser e a trilha foram premiados. 
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Título: Portal da cidade, Quero um lugar | Data: 1986 | Anunciante: Encol & 

Lopes | Agência: Momento Publicidade | Criação: Sérgio Lima e Zelão | 

Cantora: Eliane Ribeiro | Arranjo: Cido Bianchi | Locutor: Chico Palmeiro | 

Produção: New Zelão Estúdio |  

Prêmio: 1) 2º Festival da Produção Publicitária, 1986 | Som | Interpretação 

Feminina | Radio ||  

2) Meio & Mensagem, 1986 | III Avaliação de Jingle | Jingle 

 

Outro fonograma premiado foi para o Paulistânia Flat, que também apresenta o 

conceito de flat. 

Título: Paulistânia Flat Set, Praça de São Paulo| Data: 1986 | Encol & Lopes | 

Agência: Momento | Música: Adaptação da música de Billy Blanco (1924-

2011) | Arranjo: Cido Bianchi | Locutor: Paulo César Pereio | Técnico de som: 

Oscar Riedel | Produção: New Zelão Estúdio |  

Prêmios: 1) 2º Festival da Produção Publicitária, 1986 | Som | Arranjo ||  

2) 2º Festival da Produção Publicitária, 1986 | Som | Trilha Original 

 

24.3) Dunkin Donuts 

O cliente queria lançar a Dunkin’ Donuts, um produto americano no Brasil. Era 

importante que a campanha desse ao produto uma roupagem brasileira. Na expansão 

das marcas para outros mercados, muitas acabam fracassando por falta de adaptação 

às culturas locais. Um dos casos recentes foi a dificuldade da Pizza Hut no mercado 

brasileiro. 

O cliente sugeriu que o jingle tivesse uma mistura de country com samba. Carlão 

fez o slogan da campanha, e os Zirmãos criaram a música. 

Título: Dunkin’ Donuts | Data: 1984 | Anunciante: Dunkin’ Donuts | Agência: 

North West | Criação: Slogan de Carlão; Música de Olavo e Diógenes 

Budney | Cantor: Coro | Locutor: Ana Maria Martins | Técnico de som: Oscar 

Riedel | Produção: New Zelão Estúdio|  

 

24.4) Política – Campanha de Quércia 

Para a campanha de Orestes Quércia, Zelão e Reinaldo Costa, diretor da Sabesp, 

inventaram um programa chamado “São Paulo Interior”.  
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Reinaldo estava disposto a pagar pelo programa desde que tivesse uma 

contrapartida. Zelão explica: “sempre tinha isso, era algo normal, praticamente 

instituído”. 

Além do patrocínio da Sabesp, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento de 

Habitação Urbana), outra estatal, também estava envolvida.  

 

Zelão chamou Chico de Assis, um excelente dramaturgo, para escrever o 

programa, e convocou gente top de linha para gravar: Alberto Tamer, atualmente na 

Jovem Pan, era responsável pela área da economia; Franco Neto fazia as locuções; 

Osmar Cardoso ficou responsável pelo horóscopo; Peirão de Castro fazia os esportes. 

Com todos esses profissionais envolvidos, o programa foi apelidado de “O 

Fantástico” no Rádio, em uma inequívoca referência ao “Fantástico” da Rede Globo. 

 

Produziram um programa excelente e no meio estavam todas as notícias que 

interessavam ao Orestes Quércia e ao PMDB: as inaugurações, visitas, realizações. 

Zelão entregava o programa à agência de propaganda, que por sua vez levava ao 

palácio, — responsável por distribuir pelo estado todo.  

 

O Estúdio de Zelão produzia semanalmente o programa e fazia as cópias em fita 

para todos os munícipios de São Paulo.  

 

24.5) Talcord  

A Shell química queria fazer uma propaganda diferente para o Talcord, um 

pesticida para agricultores. O jingle teria que tocar às seis da manhã, o horário em 

que todo o mundo acordava.  

O público alvo eram os agricultores, os caipiras acostumados a ouvir rádio de 

manhã. A agência teve a ideia de colocar uma música totalmente diferente, que 

causasse um choque na grade. E fizeram um jingle imitando um rock pesado da Nina 

Hagen, para entrar nas casas dos agricultores ao raiar do dia.  

Título: Talcord Nina Hagen | Data: 1985 | Anunciante: Shell Química| 

Agência: Young & Rubicam | Criação: Olavo e Diógenes Budney | Cantor: 

Marcinha e Coro | Locutor: Olavo Budney | Técnico de som: Oscar Riedel | 

Produção: New Zelão Estúdio |  
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24.6) Ford | Manual 

Em 1990, Zelão fez uma proposta à Ford para produzir um resumo do seu manual, 

apenas com aquilo que era pertinente. Ele sempre achou que o manual do 

proprietário era muito extenso, e feito por engenheiros e não por redatores.  

Gravou um cassete, que era o máximo que havia naquela época em termos de 

tecnologia, com a adaptação do manual. O único carro que saía com tocador de 

cassetes era o Verona, e a fita era para esse modelo.  

 

Apresentou o projeto ao diretor de Marketing da Ford, que adorou a ideia. Mas a 

Ford rejeitou o projeto, porque isso ia acrescentar um custo que, em dinheiro atual, 

equivalia mais ou menos a R$5,00 por carro.  

Esse seria um projeto pioneiro, mas foi barrado pelos financeiros da Ford.   

 

Tinha o revendedor no final do spot porque cada revenda ia receber um lote de 

fitas personalizado. O spot era um cartão de apresentação do carro, da marca e do 

revendedor. 

Título: Ford Sinfônico, Manual da Ford | Data: 1990 | Anunciante: Ford | 

Agência: Sales Interamericana | Criação: Texto de Zelão, adaptado do 

manual do proprietário da Ford | Trilha e Arranjo: Olavo e Diógenes Budney 

| Locutor: Paulo Ivo | Técnico de som: Oscar Riedel | Produção: New Zelão 

Estúdio |  
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PARTE V 

UMA ÚLTIMA PALAVRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falar mal para quê? 

Zelão (n.1946) 
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Da generosidade à ausência de inimigos 

Zelão é inquieto desde menino. Talvez por isso sua vida pessoal tenha sido tão 

atribulada, marcada por muitos amores e desamores. Na vida profissional também 

nunca se aquietou, mas sempre foi firme em seus objetivos e nunca se afastou das 

coisas em que acreditava. Deixou uma obra vasta. É incontestável a sua importância 

na história do jingle. Produziu mais de seis mil peças, ganhou cento e oitenta e seis 

prêmios (a maioria deles está perdida e não foi possível encontrar), compôs músicas, 

escreveu letras, e conviveu com todos os grandes criativos e muitos dos artistas do seu 

tempo. Mas, ainda assim, é necessária uma última palavra sobre o ser humano que ele 

é. 

 

A generosidade de Zelão é um dos grandes traços do seu caráter. “Eu quero sempre 

ajudar as pessoas”, ele diz, pensando mais nos outros do que em si mesmo.  

Um dos muitos exemplos disso é a história de Valdevino dos Santos, o Batatinha, 

um menino que era office boy e se transformou em diretor da Eletropaulo.  

Valdevino resumiu o seu percurso: “comecei a trabalhar com o Zelão aos 14 anos, e 

quando ele saiu da Publisol me levou junto. E ele falou que só ia continuar 

trabalhando com ele se estudasse. Como eu não tinha dinheiro, Zelão pagou os meus 

estudos. E eu me formei administrador de empresas, saí de lá e fui trabalhar na Ligth 

e na Eletropaulo e virei diretor da Eletropaulo e do Sindicato dos Eletricitários do 

estado de SP. E foi o Zelão que fez isso comigo”.  

 

Mas essa sua generosidade não é apenas sobre ajudar os outros, trata-se, também, 

de uma generosidade intelectual. Durante as entrevistas para este livro todas as 

referências que fez ao trabalho dos outros profissionais era acompanhada de adjetivos 

positivos: elogiou músicos, compositores e colegas de profissão. Falou das peças 

criadas por vários jinglistas, e que ele apenas produziu, reconhecendo a qualidade e 

importância deles. É muito raro encontrar alguém que brilhe e, também, deixe os 

outros brilharem.  

Talvez por isso tenha feito tantos amigos leais ao longo da vida. Seu amigo 

Romário disse o seguinte: “Zelão e eu somos amigos há cinquenta anos. Tivemos 

alegrias e emoções, nos sonhos esperançosos da juventude, nos amores, na vizinhança, 

na música, na história do teatro brasileiro. Tivemos perseguições em tempos difíceis e 

dividimos a coragem e o medo. Dividimos a comida e o amor das famílias. Por isso 

sou o padrinho da Juliana. O Zelão e eu, como ninguém, assumimos as palavras de 

Brecht ao escrever os que virão depois de nós. Vivemos nas cidades, no tempo da 



                                        Jingles do Brasil | 1967-2017 
 

I. M. Martins                                                                              Página | 151  

 

desordem, no tempo da revolta. Comemos nossa comida no meio das batalhas e 

amamos sem ter cuidado e assim foi o tempo que nos foi dado para viver. Nenhum de 

meus amigos chegou tão perto de mim, com tanta intensidade”.    

 

“Não fiz inimigos na propaganda” 

Na propaganda não foi diferente. “Uma coisa rara: não fiz inimigos na 

propaganda”, afirma Zelão.  

Já em fevereiro de 1989, numa entrevista para a revista About, quando foi 

questionado sobre seus inimigos, Zelão respondeu: “se eles existem, não sei quem são. 

Rusgas a gente sempre encontra pelo caminho. Eu tento, porém, dar uma força pra 

certas pessoas saírem do mau humor. Uma cervejinha... O pessoal da área de som, na 

verdade, é muito unido. Entre nós é difícil pintar o tipo estrela (como acontece entre 

as produtoras de filmes) e a rivalidade é sadia”. 

 

Sobre o traço conciliador de Zelão, um amigo seu, Percio Pisani, ex-diretor da 

revista Veja, comenta: “Nunca vi Zelão falar mal de ninguém”.  

Este é realmente um comportamento ético incomum, em especial se for analisado 

sob o prisma dos dias atuais, em que as redes sociais primam por ataques pessoais em 

vez de argumentos inteligentes. Nem mesmo quando Zelão relata os casos 

profissionais mais difíceis, como as poucas vezes em que houve um litígio legal com 

os clientes, faz comentários desagradáveis ou usa palavras ásperas. Sempre vê o lado 

positivo, analisa as circunstâncias, pesa as palavras. E a sua defesa é muito simples: 

“falar mal para quê?”.   
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PARTE VI 

LISTA DE PRÊMIOS 
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1) Prêmios de criação 

Melhor Jingle | 1969 | Diploma de Honra 

Título: Aveia Quaker | Anunciante: Produtos Alimentícios Quaker | Agência: McCann 

Erickson | Criação: Equipe da McCann Erickson 

 

Melhor Comercial TV | 1970 | Bronze 

Título: Laços de Família (VAN ESS) | Anunciante: Laboratórios Anacol | Agência: 

McCann Erickson | Criação: Equipe da McCann Erickson 

 

Melhor Comercial | 1970 | Diploma de Honra  

Título: Campanha da Esso | Anunciante: Esso | Agência: McCann Erickson | Criação: 

Equipe da McCann Erickson 

 

Melhor Comercial TV | 1970 | Diploma de Honra 

Título: Mar (Opala) | Anunciante: General Motors | Agência: McCann Erickson | 

Trilha: Chiquinho de Morais | Criação: Equipe da McCann Erickson 

 

Gilberto Martins | 1971 | Melhor Jingle | Bronze 

Título: Opala | Anunciante: General Motors | Agência: McCann Erickson | Criação: 

Equipe da McCann Erickson 

 

Melhor jingle | 1973 | Ouro 

Título: Série Chevrolet | Anunciante: Chevrolet D70 | Agência: McCann Erickson | 

Criação: Zelão e Luiz Orchestra | Produtora: Zelão Estúdio 

 

Rudi Margherito | 1980 | Melhor Campanha do Ano 

Título: Campanha de Doações | Anunciante: Instituto de Cegos da Bahia | Agência: 

GFM, Propeg | Criação: Bjarke Rink, Haroldo Cardoso, Antônio Neto | Direção: Guy 

Blanc | Produtora: Blow-Up | Locução: Chico Palmeiro | Trilha: Zelão | Produtora de 

som: New Zelão Estúdio 

 

Rudi Margherito | 1982 | Melhor Campanha do Ano 

Título: Série Nossa Caixa | Anunciante: Caixa Econômica do Estado de São Paulo | 

Agência: Novagência | Criação: Ana Carmem Longobardi e Sérgio Toni | Produtora: 

Manduri-35 | Direção: Wellington Amaral Jr. | Trilha: Zelão, Olavo e Diógenes Budney 

 

Colunistas | 1983 | Continuação de campanha de bebidas 

Título: 51 | Anunciante: Indústrias Müller de Bebidas | Agência: CBBA | Produtora: 

New Zelão | Trilha: Zelão 
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Colunistas Nacional | 1985 | Fonograma Farmacêutico 

Título: Trapalhão | Anunciante: Dorsay, Gelol | Agência: SYM | Criação: Zelão | 

Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1985 | Os melhores da Propaganda Brasileira | Ouro 

Título: Trapalhão | Anunciante: Dorsay, Gelol | Agência: SYM | Criação: Zelão | 

Produtora: New Zelão 

 

Colunistas Produção | 1986 | Som 

Título: Trapalhões | Anunciante: Dorsay, Gelol | Trilha: Zelão | Produtora: New Zelão 

 

Meio & Mensagem | 1986 | III Avaliação de Jingle | Jingle 

Título: Portal da cidade 

Anunciante: Encol S.A. | Agência: Momento de Publicidade | Criação: Sérgio Lima e 

Zelão | Diretor de criação: Sérgio Lima e Zelão | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas Produção | 1986 | Jingle 

Título: Coleção fale inglês | Anunciante: Abril Cultural | Criação: Zelão | Produtora: 

New Zelão 

 

Colunistas Produção | 1986 | Jingle 

Título: D 70 81 | Anunciante: General Motors | Caminhão Chevrolet | Criação: Zelão e 

Luiz Orchestra | Cantor: Flavio Augusto |  Produtora: New Zelão 

 

Voto Popular | 1986 | Melhor comercial de rádio 

Título: O ponto mais alto | Anunciante: Café do Ponto | Agência: Rino | Criação: Zelão 

| Produtora: New Zelão 

 

5º Festival de Gramado | 1987 | 2º Festival Latino-Americano de Publicidade | Jingle | 

Galo de Bronze 

Título: Ponto mais alto | Anunciante: Café do Ponto | Agência: Rino Publicidade | 

Criação: Zelão | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1987 | Som | Bronze 

Título: Quem te conhece, te deseja | Anunciante: Tintas Coral | Agência: Bullet 

Comunicações | Direção, Música Letra: Zelão | Arranjo: Silvia Goes | Solista: Emílio 

Santiago | Gravação e Mixagem: Oscar Riedel | Produtora: New Zelão 
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Colunistas | 1988 | Jingle | Bronze 

Título: Quem te conhece, te deseja | Anunciante: Tintas Coral Automotiva | Agência: 

Bullet | Criação: Zelão | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1988 | Jingle | Destaque especial de solo vocal 

Título: Quem te conhece, te deseja | Anunciante: Tintas Coral Automotiva | Agência: 

Bullet | Criação: Zelão | Cantor: Emilio Santiago | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1988 | Jingle | Ouro 

Título: Rock da Padaria | Anunciante: Associação dos Panificadores | Agência: Ponto | 

Criação: Zelão | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1988 | Jingle | Destaque especial de letra 

Título: Rock da Padaria | Anunciante: Associação dos Panificadores | Agência: Ponto | 

Criação: Zelão | Produtora: New Zelão 

 

Voto Popular | 1989 | Rádio | Prata  

Título: Fado | Anunciante: Associação dos Panificadores | Criação: Zelão | Produtora: 

New Zelão  

 

Voto Popular | 1989 | Rádio Anunciantes | Prata  

Título: Fado | Anunciante: Associação dos Panificadores | Criação: Zelão | Produtora: 

New Zelão  

 

Voto Popular | 1989 | Rádio | Prata  

Título: Campanha Vinhetas SP + Rio | Anunciante: Indústrias Müller de Bebidas | 

Criação: Zelão | Produtora: New Zelão  

 

VIII Produção Brasil | 1993-1994 | Fonogramas | Bronze  

Título: Trapalhões Tango | Anunciante: Dorsay, Gelol | Direção e Música: Zelão | 

Letra e Texto: Artur Amorim | Arranjo e Solo Vocal: Neneco | Gravação e Mixagem: 

Oscar Riedel | Produtora: New Zelão 

 

 

2) Prêmios de produção 

Melhor Spot | 1972 | Diploma de Honra 

Título: Óleo Brejeiro | Agência: América | Criação: Equipe América / Renato Mello 

(supervisão) | Produtora: Todosom 
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Colunistas | 1976 | Melhor Fonograma | Bronze 

Título do Jingle: Abre suas asas (60") | Anunciante: VASP | Agência: Alcântara 

Machado, Periscinoto | Criação: Théo de Barros | Arranjo: Théo de Barros |  

Produtora: Publisol 

 

Colunistas | 1976 | Melhor campanha de Natal | Bronze 

Título: Feliz Ano Novo (filme de 30") | Anunciante: Banespa | Agência: Norton | 

Criação: Agnelo Pacheco e Heloísa Spolverini | Produtora: Jodaf | Direção: João Daniel 

Tikhomiroff e Ricardo Greco | Criação da Trilha: Théo de Barros | Produtora de som: 

Publisol 

 

Colunistas | 1976 | Melhor campanha Promocional | Bronze 

Título: Molho éééééééé Etti | Anunciante: Etti | Agência: Norton | Criação: Agnelo 

Pacheco | Produtora: Lynxfilm | Criação da Trilha: Edson Borges | Produtora de som: 

Publisol | Regência: Théo de Barros e José Alves  

 

Colunistas  1976 | Melhor comercial de cinema | Bronze 

Título: Nova Geração de Pneus | Anunciante: Pirelli | Agência: Publitec | Criação: Ivan 

P. Stoy, Hector Rossano e Luiz Simões Saidenberg | Produtora: Olho | Direção: Olivier 

Pérroy | Criação da trilha: Théo de Barros | Produtor: Zelão | Produtora de som: 

Publisol 

 

Rudi Margherito | 1982 | Melhor filme publicitário | Bronze 

Título: Momentos | Anunciante: Staroup | Agência: Gang | Criação: Luiz Duboc, Fábio 

Bôer, Licínio de Almeida e Luiz D'Horta | Produtora: Fathom | Direção: lbe Abreu 

Vidal Jr. | Trilha: Olavo e Diógenes Budney | Produtora de som: New Zelão Estúdio 

 

Meio & Mensagem | 1984 | III Avaliação de Rádio | Spot  

Título: Arlindoçura | Anunciante: Cia. União dos Refinadores | Agência: Gang 

Publicidade | Criação: Marco António Gasparini | Diretor de criação: Licínio de 

Almeida | Produtora: New Zelão 

 

Meio & Mensagem | 1985 | I Avaliação de Jingle | Jingle 

Título: New Wave | Anunciante: Johnson & Johnson, Loção cremosa | Agência: Young 

& Rubicam | Criação: Olavo e Diógenes Budney | Diretor de criação: Luis Alberto 

Désio | Produtora: New Zelão 
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Meio & Mensagem | 1985 | I Avaliação de Jingle | Jingle 

Título: Country | Anunciante: Gessy Lever, Sabonete Gessy | Agência: SSC & Lintas | 

Criação: Olavo e Diógenes Budney | Diretor de criação: Olavo e Diógenes Budney | 

Produtora: New Zelão  

 

Colunistas | 1985 | Os melhores da propaganda brasileira | Prata 

Título: Chorinho | Anunciante: Tapeçaria Chic | Agência: Atividade | Criação: Olavo e 

Diógenes Budney | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1985 | Os melhores da propaganda brasileira | Prata 

Título: Chorinho | Anunciante | Produto: Tapeçaria Chic | Agência: Atividade | 

Criação: Olavo e Diógenes Budney | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1985 | Os melhores da propaganda brasileira | Prata 

Título: Caipirapora | Anunciante: Gessy Lever | Agência: Lintas | Produtora: New 

Zelão 

 

Colunistas | 1985 | Os melhores da propaganda brasileira | Bronze 

Título: Agito | Anunciante: Johnson & Johnson | Agência: Fischer & Justus, Young & 

Rubicam | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas Nacional | 1985 | Spot 

Título: Série serviços | Anunciante: Fone Recados | Agência: CBBA, Propeg | 

Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1985 | Os melhores da propaganda brasileira | Spot | Prata 

Título: Série Serviços | Anunciante: Fone Recados | Agência: CBBA, Propeg | 

Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1985 | Os melhores da propaganda brasileira | Prata 

Título: Série Serviços | Anunciante: Fone Recados | Agência: CBBA, Propeg | 

Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1985 | Os melhores da propaganda brasileira | Prata 

Título: Palmeiras | Anunciante: Indústrias Müller de Bebidas | Agência: Lage, Stabel & 

Magy | Produtora: New Zelão 

 

1º Festival Brasileiro da Produção Publicitária | 1985 | Som | Jingle adaptado 

Título: Bogart | Anunciante: Elma Chips | Agência: Fischer, Justus, Young & Rubicam 

| Produtora: New Zelão 
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1º Festival Brasileiro da Produção Publicitária | 1985 | Som | Locução & Narração e 

comerciais 

Título: Seguindo | Anunciante: Lupo | Agência: Gang |Criação: Olavo e Diógenes 

Budney | Produtora: New Zelão 

 

1º Festival Brasileiro da Produção Publicitária | 1985 | Som | Trilha Incidental 

Título: Impacto | Anunciante | Produto: Bosch | Agência: Fischer, Justus, Young & 

Rubicam | Criação: Olavo e Diógenes Budney | Produtora: New Zelão 

 

2º Festival da Produção Publicitária | 1986 | Som | Arranjo 

Título: Praça de São Paulo | Anunciante: Encol | Agência: Momento | Profissionais: 

Théo de Barros | Produtora: New Zelão 

 

2º Festival da Produção Publicitária | 1986 | Som | Trilha Original 

Título: Praça de São Paulo | Anunciante: Encol | Agência: Momento | Profissionais: 

Théo de Barros | Produtora: New Zelão  

 

2º Festival da Produção Publicitária | 1986 | Som | Interpretação Feminina 

Título: Quero um lugar | Anunciante: Encol | Agência: Momento | Profissionais: 

Eliane Ribeiro | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1989 | Som, Trilha | Bronze 

Título: Cama Dow | Anunciante: Dow Pronor, Pró Espuma | Agência: Lage, Stabel & 

Magy | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas Produção | 1989 | Arranjo | Prata 

Título: Cama Dow | Anunciante: Dow Pronor, Pró Espuma | Produtora: New Zelão  

 

Colunistas Produção | 1989 | Spot | Prata 

Título: Risadas | Anunciante: Epatovis | Produtora: New Zelão  

 

Voto Popular | 1989 | Rádio | Prata 

Título: Risadas | Anunciante: Epatovis | Produtora: New Zelão  

 

Voto Popular | 1989 | Rádio | Prata 

Título: 130 Anos | Anunciante: Veado d’Ouro | Produtora: New Zelão  

 

Voto Popular | 1989 | Rádio | Prata 

Título: Bronca | Anunciante: Desodorante Playboy | Produtora: New Zelão  
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Voto Popular | 1989 | Rádio | Prata 

Título: Otimista | Anunciante: Caloplast | Produtora: New Zelão  

 

Colunistas | 1989 | Spots | Ouro 

Título: Japonês | Anunciante: Telesp Listas | Agência: Denison | Criação: Tom 

Figueiredo | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1989 | Som | Especial de arranjo 

Título: Japonês | Anunciante: Telesp Listas | Agência: Denison | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas | 1989 | Som | Destaque especial de locução  

Título: Japonês | Anunciante: Telesp Listas | Agência: Denison | Produtora: New Zelão 

 

Colunistas Produção | 1989 | Spot | Prata 

Título: Campanha Lista de Endereços | Anunciante: Telesp | Produtora: New Zelão  

 

Colunistas Produção | 1989 | Trilha de Rádio | Prata 

Título: Campanha Lista de Endereços | Anunciante: Telesp | Produtora: New Zelão  

 

Voto Popular | 1989 | Rádio | Prata 

Título: Campanha Lista Endereços | Anunciante: Telesp | Produtora: New Zelão  

 

Voto Popular | 1989 | Rádio | Ouro 

Título: Campanha Lista Endereços | Anunciante: Telesp | Produtora: New Zelão  

 

Voto Popular | 1989 | Rádio Anunciantes | Prata 

Título: Campanha Lista Endereços | Anunciante: Telesp | Produtora: New Zelão  

 

Voto Popular | 1991 | Rádio Anunciantes | Prata 

Título: Raspou, Achou, Ganhou! | Anunciante: Raspadinha | Criação: Théo de Barros |  

Produtora: New Zelão  

 

VIII Produção Brasil | 1993-1994 | Fonogramas | Bronze 

Título: Demônios da Garoa | Anunciante: Dorsay, Lactopurga | Música e Arranjo: 

Olavo Budney, Diógenes Budney | Solo vocal: Olavo Budney e Josias Damasceno | 

Coro: Olavo Budney, Diógenes Budney e Josias Damasceno | Direção: Zelão | 

Gravação e Mixagem: Oscar Riedel | Produtora: New Zelão 
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