
Livro une história da moda e da publicidade nas ondas do rádio 
  
Embora seja difícil dissociar moda e imagem, o rádio tem sido um veículo importante na 
propaganda da indústria do vestuário no Brasil. Usando recursos de áudio - como locução e 
música -, os publicitários brasileiros têm criado anúncios que falam de moda, sem o uso de 
recursos visuais. Esta é a idéia defendida por Graziela Valadares Gomes de Mello Vianna, 
publicitária e professora do Centro Universitário Newton Paiva, de Belo Horizonte, no seu livro de 
estréia "Jingle e spots: a moda nas ondas do rádio".  
 
"A publicidade brasileira sempre se apoiou e se influenciou pelos discursos orais para vender 
produtos, já que, ainda hoje, boa parte dos brasileiros tem baixo grau de escolaridade", diz a 
autora para explicar porque o veículo vem, há décadas, sendo usado pela indústria da moda no 
País.  
 
No livro, Graziela apresenta dois panoramas históricos abordando a história da moda, do rádio, e 
da publicidade em rádio, focando seu estudo em jingles e spot s sobre moda veiculados nas 
emissoras de rádio de Belo Horizonte dos anos 70 a 2000. "Trabalhei numa produtora que tinha 
um grande arquivo de jingles e spots de rádio, o qual nunca havia sido pesquisado. E escolhi a 
moda porque é uma indústria importante em Belo Horizonte", afirma ela.  
 
Uma análise contextualizada  
 
Graziela explica que o material foi pesquisado relacionando-o à dinâmica da sociedade. "Por meio 
da análise contextualizada do discurso publicitário contido nas peças radiofônicas, percebem-se 
mudanças, ao longo do tempo, tanto no mercado da moda, quanto na publicidade e em seus 
produtos e nas estratégias utilizadas no sentido de sensibilizar e conquistar a atenção do ouvinte 
da peça publicitária.", diz a publicitária e professora do Centro Universitário Newton Paiva.  
 
Tese de mestrado foi o começo  
 
O livro, que nasceu como tese de mestrado da autora, apresenta um estudo comparativo das 
transformações na criação e produção dos jingles e spots com as mudanças ocorridas no mercado 
de moda em Belo Horizonte, analisados dentro de contextos sociais, culturais, econômicos e 
políticos.  
 
A profissional cita como exemplo a idéia da "promessa de liberdade", tema central de muitos 
desses anúncios. "Nos anos 70 esta promessa de liberdade estava ligação à liberdade de 
expressão; a partir dos anos 90 ela passa a retratar a liberdade de consumo", afirma. "Outra 
mudança, que se pode notar, a partir da década de 90, é o conceito de internacionalização da 
moda, com referências aos grandes centros mundiais como Paris e Nova York. A moda passa a ser 
vista, cada vez mais, de uma forma global."  
 
Graziela conta que os jingles e spots usam trilhas, efeitos e performances para "vender" ao 
ouvinte a idéia da peça de vestuário ou da marca. De acordo com a autora, uma das peças mais 
curiosas foi toda gravada em inglês. "Embora a língua não fosse entendida por boa parte dos 
ouvintes, as músicas escolhidas reforçavam, com sucesso, a idéia que a marca queria passar." 
Destinado a estudantes e interessados em comunicação social, moda, marketing e história 
brasileira, o livro foi lançado pela Editora Newton Paiva e vem acompanhado de um miniCD.  
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