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Áudio. Ouça os jingles
citados na reportagem no site

www.estadao.com.br/e/jingle

Amador engajado
dá lugar a expert
em marketing

Livro conta
a história do
jingle eleitoral
Especialista em marketing político, Carlos
Manhanelli coleciona peças há 37 anos
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Letra. Manhanelli: ‘Jingle
fica se campanha emocionar’

No fim da década de 1980, tanto
o alfaiate José Raimundo de Cas-
tro quanto o músico Hilton Acio-
li não cobraram um centavo para
escrever os jingles que se torna-
ram símbolos dos candidatos Jo-
sé Maria Eymael e Luiz Inácio Lu-
la da Silva. Eram outros tempos.
Hoje, há uma rede de profissio-
nais especializada em, literal-
mente, transformar em música
para os ouvidos as propostas dos
candidatos. A maioria das empre-
sas trabalha fazendo jingles co-
merciais e aproveita a época das
eleições para faturar.

Ricardo Engels Garay, sócio
da produtora Jinga, não fala em
valores, mas diz que em ano de
eleição é como se houvesse um
mês a mais na receita da empre-
sa. O publicitário PC Bernardes,
dono da Amics Áudio, diz que as
eleições municipais são um pe-
ríodo melhor para as empresas
do que quando há disputa para a
Presidência. “Em eleições para
presidente e governador, você
tem no máximo umas 60 campa-
nhas grandes pelo País. Já nas
municipais, você tem pelo me-
nos umas mil que compensam.
O mercado é maior.”

O professor do curso de publi-
cidade do Mackenzie Adolpho
Queiroz diz que essa profissiona-
lização do que antes tinha ares
de amadorismo pode ser uma
das explicações de por que os jin-
gles das eleições recentes não fi-
caram na memória do eleitor.
“Os marqueteiros tem utilizado
técnicas e instrumentos muito
parecidos e isso nivela as campa-
nhas por baixo.”

O especialista em marketing
político Carlos Manhanelli tem
outra explicação: “Os jingles que
marcam mais são os das campa-
nhas que estão mais aquecidas”.
“Por exemplo, o do Jânio Qua-
dros na década de 60. Qualquer
pessoa com mais de 40 anos, se
você falar ‘Varre, Varre’, canta o
resto. Depois, tivemos a campa-
nha do Lula, que também foi alta-
mente emocional. As outras não
foram tão emotivas”, avalia. “En-
tão, por melhor que seja o jingle,
ele não gruda, não vira o famoso
chiclete de ouvido.” / I. P.

Há 26 anos. Castro compôs o jingle do Eymael em seu ateliê

Isadora Peron

O alfaiate José Raimundo de
Castro levou menos de uma ho-
ra para compor um dos mais to-
cados jingles eleitorais de to-
dos os tempos. Castro estava

em seu ateliê quando cantaro-
lou pela primeira vez o bordão
“Ey, Ey, Eymael”. Desde 1985,
a música é usada por José Ma-
ria Eymael (PSDC), que no
ano passado concorreu pela
terceira vez à Presidência.

“Eymael era um nome difícil,
mas eu pensei que, se o povo con-
seguisse aprender, jamais iria es-
quecer”, diz Castro.

Para o especialista em marke-
ting político Carlos Manhanelli,
que na semana passada lançou
um livro sobre o assunto, esse é
um dos melhores exemplos de
um jingle que ficou conhecido
nacionalmente, mas não levou
seu candidato à vitória. Eymael
nunca foi presidente, mas todo
mundo lembra que ele é um de-
mocrata cristão.

Manhanelli coleciona jingles
eleitorais há 37 anos. De acordo
com ele, um bom jingle tem de
reunir, no mínimo, cinco itens: o
nome do candidato, o número, a
principal bandeira da campa-
nha, o partido ou a coligação,
além de respeitar as diferenças
regionais. “Você não vai fazer
um frevo para tocar no Rio Gran-

de do Sul e não vai fazer um vane-
rão para tocar em Recife”, diz.

Sem usar um dos ingredientes
dessa receita, o músico Hilton
Acioli compôs um dos mais fa-
mosos jingles da história políti-
ca brasileira: o Lula-lá, usado na

campanha à Presidência de Luiz
Inácio Lula da Silva em 1989. “Eu
nunca falo o nome do partido
nas minhas músicas, prefiro
usar referências mais sutis.” Ape-
sar de sempre receber pedidos
“para fazer algo parecido com o

Lula-lá”, Acioli diz que um bom
jingle deve observar a personali-
dade do candidato. “Cada pes-
soa tem uma cara.”

Emoção. Lázaro do Piauí, que
se tornou um dos queridinhos do
PT após compor o jingle Deixa o
Homem Trabalhar, usado no se-
gundo turno da campanha à ree-
leição de Lula, em 2006, diz que
se baseia apenas em uma premis-
sa para escrever suas letras: “O
quenãoemociona não funciona”.

Os tucanos também têm o seu
“jinglista” preferido: o publicitá-
rio PC Bernardes, que fez parte
da equipe que criou o Levanta a
Mão para a campanha de Fernan-
do Henrique Cardoso à Presidên-
cia em 1994. Há 25 anos no ramo,
Bernardes diz que sempre traba-
lhou apenas para pessoas em
quem votaria. “Tenho restrições
pessoais, não partidárias.”

● Festival

29
Foi o número de jingles, feitos para
candidatos fictícios, que participa-
ram do 1º Festival de Jingles Elei-
torais realizado semana passada.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A11.




