
Quem quer, vai  
 
 
 Quando resolvi escrever sobre o som da propaganda nas rádios, tinha a certeza de 
que receberia uma boa acolhida se falasse com um profissional competente, corajoso, 
que saberia que os meus textos não seriam assim muito agradáveis, e que ainda  
entendesse que esse meio de comunicação é ainda, apesar do esquecimento porque 
sempre passa, insubstituível na propaganda. 
 
O papo por telefone foi esse: 
- Ô palestrino (Ferrentini), saudações tricolores... 

- Ô Zelão, você só me liga quando seu time consegue ganhar uma? (no dia 
anterior 2x1 para o São Paulo). 

 
- Não cara... não é nada disso, (risos). Olha, eu quero mesmo é falar sobre o que está 
acontecendo com a propaganda nas rádios... Tá muito ruim... As agências parecem 
que num sei, cara. Não estão nem aí, os jingles, então... Nem se fala, meu irmão, são 
"inouvivéis" (nossa!!!). Cadê as letras inteligentes, com rimas, as melodias fáceis, 
porém, bonitas, onde é que estão? 
 
Já sabia que quando isso fosse publicado iriam dizer que é coisa de saudosista, mas eu 
lhe digo: "É melhor ter saudade de uma gostosa na cama ontem, do que acordar hoje 
ao lado de uma mocréia". 
 
Hoje, não temos mais músicas compostas especialmente para um produto (calma 
gente, não são todas). É muito mais fácil buscar um sucesso na mídia e adaptá-lo, do 
que pedir para uma produtora fazer um único e exclusivo tema, isso é uma pena e a  
maioria dos fornecedores não insiste na briga por uma nova música, mesmo porque 
quer faturar de qualquer jeito o trabalho, seja ele adaptado ou não. Fica difícil, então, 
aparecer um novo fonograma (argh! êta nome feio). 
 
Além disso, temos hoje uma deficiência de autores novos (os "velhinhos" ainda estão a 
mil). Que eu saiba, não existe nenhum curso, nem faculdade, que tenha uma cadeira 
para a formação de jinglistas, e já passou da hora de ter essa matéria (vaga) em seu 
currículo. Os interessados em conseguir algum dia atuar nessa "profissão"!? deveriam 
questionar o por quê não dela em escolas de comunicação, para que fosse então 
criada, pois os poucos que atuam no mercado são autodidatas ou tiveram a sorte de 
aprender com seu antecessor em um estúdio. 
 
Chego a sonhar com os temas inesquecíveis que foram criados para os lançamentos de 
carros da GM. Cadê? 
 
Bem... por hoje chega. Voltarei na próxima semana (se não me expulsarem do jornal 
até lá) e voltarei ao assunto. É só o começo. Um abraço sonoro. 
 
PS: Para alegria de uns e raiva de outros, a partir da próxima publicação comentarei 
os fonogramas (argh) que estão no ar e os que já estiveram. Os "causos" também. 
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