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Reflexões matinais sobre
Kant e o jingle publicitário
Acordo cedo, qual Immanuel Kant. Cedo me ponho a escrever
imitando Immanuel Kant. O mestre alemão tratava da filoso-
fia, eu, do jingle publicitário. Observarei essas ações veicula-
das por uma emissora de televisão para extrair alguma conclu-
são acerca da pergunta: qual é o papel do jingle numa campa-
nha hoje? Decido tomar uma amostragem instantânea da pro-
gramação e analisar o conteúdo do teor musical da amostra.
Metodicamente, inspirado em Immanuel Kant, elejo um tem-
po preciso para a tarefa: 60 minutos.

9h00 - Tomo coragem, ligo a televisão. O programa ma-
tinal da emissora está em curso. A apresentadora entrevista
um coronel da polícia florestal do Rio de Janeiro.

9h11 - Antes de chamar os intervalos, a âncora traz o mer-
chandising de um produto anunciante. Durante 48 segundos,
sob sua fala, uma música instrumental não permite o discurso
“seco”, sem sonorização. Entra a vinheta musical do progra-
ma, vamos aos comerciais. Dos 10 filmes publicitários exibi-
dos ao longo dos quatro minutos de intervalo, seis são prota-
gonizados por atores que interpretam textos “ambientados”

por uma espécie de “música
de fundo”; três filmes têm
encenação muda e texto
“em off” de um narrador,
também ambientados pela
mesma espécie de “canção
ao fundo”; um deles tem, ao
longo de 15 segundos, uma
música composta especial-
mente para aquele filme pu-
blicitário, um jingle.

9h15 - A chamada de
uma atração da grade de
programação sucede a vi-
nheta de entrada do pro-
grama e voltamos ao estú-
dio. A apresentadora ensi-
na uma receita de massa;
antes, porém, em 52 se-

gundos, um merchandising. Durante o bloco, 18 minutos,
uma música instrumental acompanha os incontáveis er-
ros de português da apresentadora.

9h33 - Pronta a massa “meia” crocante, novo comercial.
Doze anunciantes: cinco filmes publicitários com atores e tex-
tos “ambientados” por uma “música de fundo”; cinco pela
encenação muda, texto “em off” do narrador, “música de
fundo”; um filme tem música específica durante parte do
tempo; um tem em seus 30 segundos, um jingle.

9h38 - Chamada da atração, vinheta de entrada, estúdio.
Mais sete minutos de martírio. Finda o programa. Vinheta final.

9h45 - Vinheta. Cinco minutos de noticiário.
9h50 - Vinheta de 10 segundos, novo programa. Durante

20 segundos, dois jovens conversam acompanhados por
uma canção de fundo. Anunciam o desenho.

10h00 - Desenho continua. Desligo a TV, qual faria Imma-
nuel Kant. Vou ao computador e monto uma tabela. Ela indica
que há uma significativa presença do elemento musical ao
longo de toda a programação, e um espaço mínimo é destina-
do ao jingle dentro das campanhas publicitárias. Surge outra
dúvida: o jingle pode perder espaço para sonorizações, vinhe-
tas, manifestações musicais fragmentadas? Talvez nem mes-
mo Immanuel Kant saiba responder. Possivelmente, o mestre
diria que é preciso estudar, primeiramente, o jingle em si. ■
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Futebol vai bem mesmo
quando decepciona

Pouco a pouco, a mágoa com
o desempenho da seleção na
Copa da África fica devidamente
esquecida em algum canto obscuro
da memória do brasileiro. Mas tem
quem guarde boas lembranças.
“Foi o melhor ano do marketing
esportivo até aqui”, comemora
Duda Magalhães (foto abaixo),
diretor geral da Dream Factory
Sports, que faz consultoria para
Confederação Brasileira de
Vôlei (CBV). Especializada em
marketing esportivo, a empresa
teve crescimento de 18% em
relação a 2009 e faturamento
de R$ 46 milhões em 2010.
Para ele, a imagem do jogador
continua cobiçada pelas empresas.
“O futebol faz parte da cultura
nacional e o atleta exerce um
fascínio sobre grande parte
da população. Enquanto os
ingredientes forem esses, os
jogadores serão sempre muito
requisitados”, diz. As perspectivas,
claro, são positivas com a
realização da Copa do Mundo e dos
Jogos Olimpicos no Brasil. “Segundo
pesquisa recente, a relação
patrocínio/PIB brasileira é inferior
à média global”, afirma Duda.
“Com o crescimento da economia
e do setor isso deve inverter.”
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Cada um no seu quadrado
O que se quer a alguns minutos de carro (porque ninguém
anda a pé em Brasília). É esse o conceito do guia
Encontre & Compre, da Publicar Listel, personalizado para
cinco regiões da capital. “Identificamos um anunciante
mais focado, que percebe o poder da publicidade local”,
diz Antônio Carlos de Oliveira Filho, da Publicar Brasil.
“80% dos anunciantes são pequenas e médias empresas”.

● A ESPM está com inscrições
abertas para os Cursos de Férias
2011. São 121 temas nas áreas
de administração, comunicação,
criatividade, design, propaganda
e marketing e relações
internacionais e pesquisa.
www.espm.br/ferias

FIQUE DE OLHO

GRANDES
PUBLICITÁRIOS
Compilação com 12 entrevistas
feitas com esses profissionais.
238 páginas. Lançamento Casa
da Palavra e Casa do Saber

O publicitário Celso Loducca,
organizador das entrevistas

Você pode até não se
convencer do bom
mocismo que o projeto
da Universal Channel
Brasil quer vender.
“Profissionais do
otimismo”, como
reforça Emmanuel
Publio Dias no prefácio,
é um pouco lúdico
demais para uma
indústria que
movimenta somas
inimagináveis. Mas
Acredite revela, sim,
o verdadeiro talento por
trás do rico dinheirinho
que corre no mundo
da propaganda e do
marketing. Tudo
começou com a pergunta:
Em que você acredita?
A partir daí, nomes como
Sérgio Valente (DM9DDB),
Fabio Fernandes
(F/Nazca Saatchi &
Saatchi, da imagem
ao lado) e Ricardo Real
(Script) enviaram
textos e peças com suas
respostas. A coletânea
vem em um formato
luxuoso de catálogo.
Tem de desenho e poesia
à reflexões sérias pautadas
num idealismo bonito
(pelo menos) de se ver.
E não é que foi uma
boa ideia? Pode confiar!

ACREDITE
Compilação com 72 peças e
textos criados por publicitários.
162 páginas. Lançamento
Arte Ensaio Editora.
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