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RESUMO  
 

 

A publicidade é o reflexo da sociedade, sendo esta, influenciada pela cultura. A cultura 

está sempre em constante modificação e isto faz com que a publicidade tenha que se 

adequar a todo momento. Por este motivo, o presente trabalho buscou identificar 

características culturais presentes nos jingles de natal da Coca-Cola veiculados nos anos 

1950, 1986, 2001. Através da análise de conteúdo desses jingles, sob o olhar cultural, 

foi possível verificar algumas mudanças ocorridas na linguagem ao longo dos anos. 

 

Palavras-chave: Cultura. Publicidade. Jingle. Linguagem. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The reflection of the society is the advertising in which is influenced by culture. Culture 

is always in constant change and that means advertising has to fit in every moment. For 

this reason, this study researched identify cultural characteristics presented in the 

christmas’s jingles made by Coca-Cola and served in the years of 1950, 1986 and 2001. 

Throught the analyses of those jingle’s content, from cultural perspective, it was 

possible to verify some changes in the language over the years. 

 

Keywords: Culture. Publicity. Jingle. Language. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A cultura é um cenário mutável ao longo da história. Algumas práticas se 

perdem e outras se acrescentam, modificando os costumes e tradições de um 

determinado lugar. A análise de certos produtos de comunicação possibilita entender os 

principais traços da cultura, da história e da organização política-econômica da 

sociedade que a produziu. Se situarmos os objetos de análise dentro das relações 

sócioeconômicas em que são produzidos e recebidos, será possível reconhecer a cultura 

de um determinado lugar.  

Uma das mudanças que podemos analisar na sociedade encontra-se no consumo. 

Com as modificações ocorridas na cultura, consumir tornou-se cada vez mais um prazer 

e não apenas uma necessidade. O consumo está diretamente ligado à publicidade, pois é 

ela que apresenta o produto e contribui para despertar o desejo dos consumidores. 

A publicidade consiste num sistema organizado e integrado, que se relaciona 

com a cultura de um determinado momento histórico em todas as suas instâncias. A 

cultura de cada sociedade, e os segmentos destas, requerem um estilo de linguagem 

publicitária específica, pois a apropriação de elementos culturais viabiliza a 

identificação e o entendimento por parte do público com relação ao objetivo 

publicitário.  

Para despertar esse desejo, a publicidade utiliza algumas técnicas. Uma delas diz 

respeito ao texto publicitário que pode influenciar o consumidor por intermédio da 

linguagem adequada. Para cada meio existe uma linguagem específica e o texto 

publicitário deve se adaptar a cada um deles. Criar textos, peças publicitárias requer o 

uso de algumas técnicas peculiares na busca de influenciar o comportamento do 

público-alvo através da expressividade e da argumentação. “Os recursos linguísticos 

têm o poder de influenciar e orientar as percepções e pensamentos, ou seja, o modo de 

estar no mundo e vivê-lo, podendo permitir ou vetar determinados conhecimentos e 

experiências” (CARVALHO, 2000, p.19). Desta forma, destacamos a importância do 

uso da linguagem e seus recursos para a produção de forma criativa de textos, títulos, 

slogans e letras de canções, a fim de identificar as mudanças ocorridas na linguagem em 

diferentes momentos históricos. 

Sabendo que frases melódicas são memorizadas com mais facilidade, é que o 

rádio, mesmo sendo um dos meios de comunicação mais antigos, continua valorizado. 

A importância desse estudo para a comunicação é mostrar as características dos jingles, 
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fazendo com que, o mesmo, seja cada vez mais explorado e utilizado na publicidade. O 

rádio, apesar de ser uma mídia antiga, é bastante utilizada, principalmente para 

veiculação desses jingles, que são mensagens publicitárias musicadas. De acordo com 

Siegel, citado por Filho (2003, p.124), trata-se de “uma pequena peça musical cuja 

função é facilitar e estimular a retenção da mensagem pelo ouvinte. É geralmente curto 

em sua melodia e ao mesmo tempo simples e de fácil compreensão”.  Para que o jingle 

se torne memorizável ele deve ter uma boa redação, fazendo com que o consumidor 

lembre-se do produto a partir das qualidades apresentadas em sua letra.   

Faulkner (2008) acrescenta que um bom jingle pode ressuscitar uma marca, 

apresentar ou rejuvenescer um produto. Além de uma boa redação, o jingle deve gerar 

identificação com a realidade do público, destacando as diversidades que ocorrem 

dentro de cada cultura.  

Assim, analisando a linguagem utilizada em algumas peças publicitárias, é 

possível entender traços da cultura e da sociedade que as produziram. Então, esta 

pesquisa buscou comprovar as relações entre a cultura e a publicidade, afim de entender 

até que ponto o contexto sócioeconômico cultural pode afetar a linguagem publicitária, 

pois atribui-se à publicidade a força de um elemento de reconstrução cultural, bem 

como de testemunha da condição cultural e histórica de um país. 

Sabendo que o texto publicitário tem um papel muito importante na eficácia de 

uma propaganda, é que se justifica o interesse em analisar a linguagem utilizada nos 

jingles de Natal da Coca-cola, veiculados nos anos distintos. Portanto, neste estudo 

pergunta-se: como o contexto sócio econômico cultural brasileiro se insere nos jingles 

de Natal da Coca cola dos anos 1950,1986 e 2001?  

A escolha por analisar jingles de Natal se deu pelo fato de ser uma data 

mundialmente comemorada num período do ano em que as pessoas estão mais sensíveis 

e, portanto, suscetíveis aos apelos publicitários. Já a escolha por analisar os jingles da 

Coca-cola foi por se tratar de uma das empresas que mais investe e inova em 

propaganda. Os anos de 1950, 1986 e 2001 foram escolhidos, pois, tratam-se de épocas 

significativas para a publicidade no Brasil. No Brasil, em 1950 surgiu a primeira 

emissora de Televisão. Já os anos de 1970 e 1980 também foram anos marcantes na 

história, consideradas as décadas de ouro.  Em 1980 também foi oficializada a 

existência do Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar), além 

disso, de acordo com Marcondes (2002), a criatividade brasileira foi reconhecida 

mundialmente.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Publicidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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Desde a década de 70, a criatividade brasileira vem gerando diversas premiações 

ao Brasil e, em função disso, Marcondes (2002, p.78) acrescenta que “em 2000, o país 

se supera e atinge a marca dos 36 Leões conquistados em Cannes, seu melhor 

desempenho desde sempre.” Isto mostra o potencial da publicidade brasileira e o seu 

reconhecimento pelo mundo, atualmente. 

 Então, este trabalho buscou compreender a influência do cenário 

sócioeconômico cultural na linguagem utilizada em jingles, através de temas como 

cultura, consumo, publicidade no Brasil e rádio. 

Assim, o referencial teórico inicia com um estudo sobre a cultura e a publicidade 

visando entender a relação que elas possuem e as mudanças que ocorrerem ao longo dos 

anos. Uma das mudanças que ocorreram na cultura foi o consumo. O consumo, é 

considerado não apenas um lugar de troca de mercadorias, mas sim, um lugar de 

interação sociocultural. Essa interação ocorre também por influência da publicidade. 

No capítulo sobre publicidade no Brasil e o contexto socioeconômico cultural, foi 

estudado sobre a história da publicidade no brasil e a influência que a cultura tem sobre 

ela. Essa interferência da cultura pode ser vista principalmente na linguagem utilizada 

no texto publicitário. O texto publicitário acompanha a evolução das sociedades e dos 

meios de comunicação. Para cada meio há uma linguagem adequada. Um dos meios que 

exigem bastante do texto publicitário é o rádio, pois trata-se de um meio unisensorial. Já 

o jingle, é um dos formatos utilizados no rádio, por ser uma peça musicada ele facilita a 

retenção da mensagem pelo ouvinte. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CULTURA E PUBLICIDADE 

 

A cultura é a identidade própria de um grupo em um determinado território. 

Caracteriza-se pelas práticas e ações sociais que seguem um padrão referente a crenças, 

comportamentos e valores que identificam uma sociedade.  Segundo Engel et. al. (2000, 

p. 394), “cultura refere-se a um conjunto de valores, ideias, artefatos e outros símbolos 

significativos que ajudam os indivíduos a se comunicar, a interpretar e a avaliar como 

membros da sociedade.” O autor complementa que ela inclui elementos tanto abstratos 

(valores, atitudes, ideias, tipos de personalidade e religião), quanto materiais (livros, 

computadores, produtos específicos, entre outros).  

Além disso, de acordo com Engel et. al. (2000), a cultura pode ser classificada 

como macrocultura, que está relacionada a valores e símbolos que se aplicam a uma 

sociedade inteira ou à maioria de seus cidadãos ou microcultura que refere-se a valores 

e símbolos de um grupo restrito. Então, ainda conforme Engel et. al (2000, p.394), “a 

cultura supre as pessoas com um senso de identidade e uma compreensão do 

comportamento aceitável dentro da sociedade”, isso explica o porque pessoas de um 

mesmo grupo apresentam comportamentos semelhantes. 

Assim, a cultura se modifica de acordo com as mudanças de valores ocorridas na 

sociedade. Para acompanhar essas mudanças, Engel et. al. (2000, p. 405), explica que 

“os profissionais de marketing devem prestar atenção especial aos valores em transição 

porque eles afetam o tamanho dos segmentos de mercado”, pois se os valores mudam, 

os consumidores também irão mudar e desta forma as expectativas diante de um 

produto ou serviço também se modificaram.  

 

Os valores de uma geração são inculcados na próxima principalmente pela 

família, pela religião e pela educação. Esta tríade de transfusão cultural 

representa um papel chave na compreensão dos valores de uma sociedade, 

com a ajuda da mídia.  À medida que as instituições da tríade são estáveis, os 

valores transmitidos são relativamente estáveis. Quando estas instituições 

mudam rapidamente, os valores dos consumidores mudam, criando a 

necessidade de mudanças correspondentes nos programas de marketing e de 

comunicações (ENGEL et. al., 2000, p. 405). 
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À medida que a cultura evolui e os valores mudam, a publicidade deve se 

adaptar a essas mudanças, mas como explica Engel et. al. (2000), se não for possível 

associar os benefícios de um produto ou marca a novos valores, será necessário mudar o 

produto. Isso comprova o que Engel et. al. (2000, p.411) quer dizer quando afirma que 

“a cultura tem um impacto profundo na maneira como os consumidores se percebem, 

nos produtos que compram e usam, nos processos de compra e nas organizações das 

quais compram”.  Então: 

Quando um anunciante está lidando com um comportamento definido 

culturalmente, profundamente arraigado (sobre alimentação, sexo, formas 

básicas de vestir, etc.) é mais fácil mudar o mix de marketing para adequá-lo 

aos valores culturais do que tentar mudar os valores através da propaganda. 

(ENGEL et. al., 2000, p. 405) 

 

Para Hall (2006), a cultura nacional é composta por instituições culturais, 

símbolos e representações que fazem dela um discurso, pois o modo de construir 

sentidos influencia o indivíduo, que agirá conforme seus valores, que serão 

consolidados ao longo de sua vida. 

 
No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se constituem 

em uma das principais fontes de identidade cultural. Ao nos definirmos, 

algumas vezes dizemos que somos ingleses ou galeses ou indianos ou 

jamaicanos. Obviamente, ao fazer isso estamos falando de forma metafórica. 

Essas identidades não estão literalmente impressas em nossos genes. 

Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas como se fossem parte de nossa 

natureza essencial (HALL, 2006, p. 47). 

 

As identidades culturais são passadas de gerações para gerações, mas, conforme 

o individuo vivencia outras experiências, sua cultura pode ser modificada. Nesse 

sentido, Hall (2006, p. 48) ressalta que “as identidades nacionais não são coisas com as 

quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação.” 

Ou seja, com o tempo, a cultura acaba sofrendo algumas modificações, nas quais, 

alguns traços se perdem, outros se adicionam. 

As alterações que ocorrem na cultura também estão relacionadas ao fato de que 

as sociedades são formadas por pessoas diferentes e, para que haja harmonia, há 

necessidade de adaptação por parte dos indivíduos. Mas, conforme Ortiz (1994, p.74), 

“as sociedades não são estáticas, o dinamismo da vida as coloca na presença uma das 

outras. Isso faz com que elementos de uma determinada matriz viajem “para fora”, e 

outros, externos, sejam assimilados por ela”. 
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Para dizer de forma simples: não importa quão diferentes seus membros 

possam ser em termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca 

unificá-los numa identidade cultural, para representá-los todos como 

pertencendo à mesma e grande família nacional (HALL, 2006, p. 48). 

 

Com o objetivo de unificar uma sociedade, a cultura age como um elo entre as 

pessoas, fazendo com que os indivíduos de uma mesma sociedade, independente de cor, 

idade e sexo, possuam hábitos semelhantes. Conforme Samara e Morsch (2001), a 

cultura é aprendida, pois membros de uma sociedade trabalham juntos para atender suas 

necessidades; pode ser incutida, pois alguns valores nos são ensinados, ou pode ainda 

ser adaptável, pois a medida que as necessidades da sociedade se modificam, o mesmo 

ocorre com seus valores. Os valores, como complementa o autor, são considerados 

como o componente mais forte da cultura de uma sociedade. 

Toaldo (2005, p.29), sugere que a publicidade pode “impulsionar as pessoas a 

consumirem os frutos da industrialização e, dessa forma, continuarem alimentando-a”. 

Deste modo, a publicidade e as informações passadas por ela irão refletir nos hábitos 

dos indivíduos e, consequentemente, na sociedade. Assim, a publicidade, segundo 

Toaldo (2005) interfere na formação de novos estilos de vida ao longo dos anos. 

A função econômica faz com que a publicidade desenvolva sua função social, 

estimulando uma rápida adaptação a uma nova realidade. A mediação que se 

desencadeia ocorre no sentido de tentar resolver os problemas que as pessoas 

enfrentam, sugerindo-lhes soluções a partir dos posicionamentos e das ideias 

que a indústria tem interesse que adotem (TOALDO, 2005, p. 29). 

 

Apesar de estimular a adaptação a uma nova realidade, Ortiz (1994, p. 24), 

confirma que a “correlação entre cultura e economia não se faz portanto de maneira 

imediata”, alguns hábitos, crenças e costumes permanecem na sociedade. Desta forma, 

Toaldo (2005) afirma que o que é mostrado pela publicidade é fruto da sociedade, 

assim, a publicidade não apresenta e sim, representa. Rocha (1985, p.26), complementa 

que, “a publicidade retrata, através dos símbolos que manipula, uma série de 

representações sociais sacralizando momentos do cotidiano.” Através desses símbolos a 

publicidade visa despertar o desejo do consumidor. 

 

A publicidade é um fator, entre muitos outros, na formação das escolhas de 

consumo e dos valores humanos. A principal questão não é como as pessoas 
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chegam a formar o conjunto de desejos. Desejos nunca são formados 

independentemente, mas são socialmente construídos. A questão importante é 

quais as condições que mais conduzirão às escolhas racionais e autônomas. 

[...] Eu espero que os críticos de publicidade não gastem suas energias [...] 

acreditando que as análises da publicidade podem substituir um entendimento 

das forças econômicas, políticas, sociais e culturais que deram origem a ela e 

contribuem para o fenômeno social que lhe atribuem (SHUDSON, 1986 apud 

TOALDO, 2005,p. 32). 

 

Podemos notar a relação da publicidade com a cultura principalmente em datas 

especiais como o Natal, que é uma época muito significativa e festiva, em que as 

pessoas estão mais sensíveis, as famílias se reúnem, há o sentimento de esperança por 

um novo ano que se aproxima e, no Brasil, o recebimento do 13.º salário, aumenta a 

auto-estima destas pessoas, colaborando para que estejam mais predispostas a comprar. 

Segundo o site Brasil Escola
1
, o natal, comemorado no dia 25 de dezembro, é a 

data instituída em homenagem ao nascimento de Jesus. O natal passou a ser 

contemplado em 330 d.C pelas igrejas Católica, Anglicana e Protestante. A igreja 

Ortodoxa comemora a data em sete de janeiro, data do batismo de Jesus. 

A autora acrescenta que os principais símbolos do natal são: a estrela de Belém, 

os três Reis Magos, o presépio, a árvore, a guirlanda e as velas, o Papai Noel 

(homenagem a São Nicolau – que no século IV oferecia presentes às crianças), a ceia, 

que simboliza o momento do nascimento, os presentes, como forma de lembrar a visita 

dos três Reis Magos que presentearam Jesus, entre outros. Assim, cultura de cada 

sociedade faz com que alguns símbolos sejam mais valorizados e utilizados por elas 

para representar o natal.  

 

O fato de a publicidade ter como principal função a divulgação de bens e 

serviços com o objetivo de gerar vendas e reproduzir o modo de produção 

capitalista não exclui sua dimensão cultural, que constrói suas representações 

sociais e atualiza o imaginário contemporâneo, além de contribuir para criar 

ou reafirmar práticas (PIEDRAS, 2009, p. 54). 

 

Como podemos ver, a publicidade e a cultura se completam mutuamente num 

movimento de constante transformação, no decorrer da história. Conforme Engel et. al. 

(2000, p.397), “a cultura tem um efeito profundo em porque as pessoas compram. A 

cultura afeta os produtos específicos que as pessoas compram, assim como a estrutura 

                                                 
1
 Segundo o site www.brasilescola.com, este é um dos maiores sites privados de educação. Seu objetivo é 

auxiliar as pessoas em seus estudos. 
 

http://www.brasilescola.com/
http://www.brasilescola.com/quem-somos/##
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de consumo, a tomada de decisão individual e a comunicação numa sociedade”.  Por 

isso, esta pesquisa busca identificar as relações entre a cultura e a publicidade afim de 

entender até que ponto o contexto sócio econômico cultural afeta a linguagem 

publicitária.  

 

2.2 CONSUMO 

 

O consumo está diretamente ligado à cultura de uma sociedade. Com as 

modificações ocorridas na cultura podemos notar o aumento do consumo ao longo do 

tempo. As pessoas estão consumindo mais, buscam novidades sem se incomodarem 

com o fato de que este produto que ele compra hoje será considerado antiquado em 

pouco tempo. Canclini (1999, p. 77), define o consumo como “o conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos, isto é, a cultura 

de uma determinada sociedade influencia no consumo.” Isso ocorre conforme os hábitos 

da sociedade e a cultura passada para cada indivíduo. Este sentirá necessidade de 

consumir determinados produtos; além disso, conforme Piedras (2009, p.57), “a força 

com que os anúncios publicitários estão presentes no cotidiano certamente tem um 

papel central na constituição dessa experiência contemporânea em relação ao consumo”. 

Na hora da compra o consumidor passa por um processo decisório. De acordo com 

Samara e Morsch (2005), fazem parte deste processo  fatores pscicológicos (motivação, 

percepção, aprendizado, atitudes e processamento de informações), fatores situacionais 

(ambiente físico, ambiente social, tempo, razão de compra e humores) e fatores 

socioculturais (cultura, subcultura, classe social, grupos de referência e família). 

 Segundo Piedras (2009, p.54), afirma que, “compreender a articulação da 

publicidade com o mundo social remete a um processo de construção de uma 

visibilidade analítica das conexões entre as forças econômicas, politicas e culturais” 

esses fatores irão influenciar o processo comunicativo, tanto para a produção como a 

recepção. 

 

Sabemos muito bem o que é produção. Passar da natureza bruta das matérias-

primas aos produtos humanos é algo ligado à raiz da produção, essa 

transformação de base. Mas o que será consumo? Bem, o consumo seria esse 

modo final de inserir o objeto produzido a sociedade, como um objeto social. 

(ROCHA, 1995, p. 13) 
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Então, entende-se que a produção só alcançará seu objetivo inicial, após o 

produto ser consumido, como afirma Rocha (1995, p.12), “a magia do capitalismo é 

feita desta passagem de um produto fabricado em séries iguais às centenas e milhões, 

para o universo da pessoalidade e da personalidade de uma casa, família ou pessoa que 

lhe devolve ou lhe concede uma alma”. Desta forma, o produto só terá um sentido após 

ser adquirido por alguém. 

Se compararmos o fenômeno do “consumo” de anúncios e o de produtos, 

iremos perceber que o volume de “consumo” implicado no primeiro é 

infinitamente superior ao do segundo. O “consumo” de anúncios não se 

confunde com o “consumo” de produtos. Podemos até pensar que o que 

menos se consome num anúncio é o produto. Em cada anúncio “vende-se” 

“estilos de vida”, “sensações”, “emoções”, “visões de mundo”, “relações 

humanas”, “sistemas de classificação”, “hierarquia” em quantidades 

significativamente maiores que geladeiras, roupas ou cigarros. Um produto 

vende-se para quem pode comprar, um anúncio distribui-se indistintamente 

(ROCHA, 1995, p. 27). 

 

Bauman (2007, p. 106) afirma que “a sociedade de consumo consegue tornar 

permanente a insatisfação. Uma forma de causar esse efeito é depreciar e desvalorizar 

os produtos de consumo logo depois de terem sido alçados ao universo dos desejos do 

consumidor.” Por este motivo, algumas pessoas culpam a publicidade, pois ela irá 

apresentar um produto melhor, desvalorizando o outro. Deste modo, os consumidores 

nunca estarão totalmente satisfeitos com os produtos adquiridos e se a satisfação total 

fosse alcançada, não haveria mais a necessidade de consumir. 

Pelo fato das pessoas nunca estarem satisfeitas, a sociedade atual é marcada pelo 

consumismo, pelo desejo da compra. De acordo com Canclini (1999, p.53), “o consumo 

é compreendido sobretudo pela sua racionalidade econômica. Estudos consideram o 

consumo como um momento do ciclo de produção e reprodução social: é o lugar onde 

se completa o processo iniciado com a geração de produtos, onde se realiza a expansão 

do capital e se reproduz a força de trabalho.” Podemos perceber que o consumo vem se 

modificando ao longo do tempo. Na sociedade líquido-moderna, consumir não é mais 

uma necessidade, mas um prazer. Assim, Canclini (1995) considera o consumo não 

apenas um lugar de troca de mercadorias, mas sim, um lugar de interação sociocultural.  
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2.3 PUBLICIDADE NO BRASIL E O CONTEXTO SOCIOECONÔMICO  

CULTURAL 

 

O termo publicidade, segundo Sandmann (2003, p.10) “é usado para venda de 

produtos ou serviços e propaganda tanto para propagação de ideias como no sentido de 

publicidade”. A publicidade se utiliza de discurso persuasivo, sendo o gênero 

deliberativo dominante em um texto publicitário. Seus objetivos são informar e 

persuadir, para isso busca chamar a atenção do público para as qualidades do produto 

e/ou serviço aconselhando-o a julgá-lo favoravelmente.  

Atualmente, podemos definir a propaganda “como o conjunto de técnicas e 

atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar, num 

determinado sentido, as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público 

receptor” (PINHO, 1990, p. 22). 

A publicidade brasileira passou por diversas fases desde seu surgimento. De 

Acordo com Martins (1997), a primeira fase foi caracterizada pelos reclames, que eram 

publicados nas Gazetas e nos Almanaques. A segunda fase, definida pelos intelectuais 

que contribuíram com seus talentos de escritores e músicos, marcaram uma época de 

jingles, cores, palavras literárias nos anúncios de rádio, tv, cinema e cartazes. Já a 

terceira fase foi dos profissionais, que eram preparados por estágios ou escolas de 

comunicação e acabavam sendo contratados por agências. 

No Brasil, de acordo com Ramos (1990, p. 1), “o campo da propaganda se 

estende, a partir de 1821, com o aparecimento de um novo jornal carioca, o Diário do 

Rio de Janeiro, que se apresenta como jornal de anúncios.” A maioria dos anúncios, 

conforme Marcondes (2002), eram elaborados apenas com texto, mas com o tempo 

foram introduzidas as ilustrações e poesias curtas de rimas fáceis.  

Com a evolução da propaganda, começaram a surgir as agências de publicidade. 

A primeira, como afirma Marcondes (2002), surgiu em 1913, um pouco antes da 

Primeira Guerra Mundial. Arruda (2004) acrescenta que: 

 

A eclosão da guerra traz uma certa paralisação nos negócios publicitário, 

repetindo-se de maneira semelhante ao acontecido durante a depressão de 

1929-1930, facilmente explicável pelo fato de a publicidade andar sempre 

reboque das atividades econômicas. No entanto, ao findar o conflito, as 

atividades são retomadas. (ARRUDA, 2004, p. 127). 

 

Após a paralisação causada pela primeira guerra mundial, a publicidade voltou a 

crescer. No final da Guerra, outras quatro agências já estavam em funcionamento. 
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Marcondes (2002) complementa que as primeiras propagandas não respeitavam a 

cultura local, pois seguiam o padrão das empresas estrangeiras. Marcondes (2002) 

acrescenta que elas apresentavam uma cultura diferente dos hábitos nacionais, mas 

mesmo assim a propaganda se mostrou eficaz.  

 

 O consumidor brasileiro desenvolveria seu repertório anos depois (nas 

décadas de 1960 e 1970, mais propriamente), a partir do interesse de alguns 

anunciantes e do trabalho específico de algumas agências (e profissionais de 

criação) nacionais que tentarão, teimosamente, descobrir como é que se faz 

propaganda – um formato de comunicação importado – com sotaque de 

Brasil (MARCONDES, 2002, p.21). 

 

O desenvolvimento do seu próprio repertório fez com que a propaganda no 

Brasil passasse por uma constante evolução. Assim, como a publicidade, os meios de 

comunicação também evoluíram. Em 1900, surgiram as revistas, que, segundo Ramos 

(1990), possuíam posições fixas para anúncios. Apesar da evolução deste meio de 

comunicação, foi nos anos 20, que, de acordo com o autor, foram anos alegres, pois 

grandes empresas se firmaram como clientes fazendo com que a publicidade crescesse.  

Enquanto a publicidade impressa ia se profissionalizando, os amadores, como 

acrescenta o autor, vinham fazendo experiências com o rádio.   

Arruda (2004, p. 129), afirma que “A criação da Escola de Propaganda, em 

1951, na cidade de São Paulo, é um exemplo expressivo da sincronia do setor 

publicitário com o processo de desenvolvimento econômico.” Por isso, assim como toda 

economia no Brasil, conforme Marcondes (2002), a propaganda também sofreu com a 

crise de 1929, com a revolução getulista de 1930 e com a constitucionalista de 1932.  

Mas, com a chegada da Ayer, a primeira agência norte-americana no Brasil, foi possível 

começar uma nova época que foi marcada pelo crescimento da publicidade brasileira. 

Este novo período, segundo Arruda (2004, p.122), “teve duas características marcantes: 

o início da organização do mercado publicitário numa forma empresarial, sob égide das 

agências americanas; a transformação do rádio, pela publicidade, em seu principal 

veículo.” Através dessas duas características, foi possível entender o que acontecia 

naquele momento. 

Nessa época, foram utilizadas as primeiras fotos em anúncios do país. Segundo 

Marcondes (2002, p.24), “iriamos começar a nossa produção fotográfica com jeito, 

caras e cores do Brasil ainda nesse início de década, mas a grande inovação para o país 

e a propaganda seria a chegada do Rádio”. 
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Os cartazes e painéis ao ar livre ganhavam espaço, proliferando, tanto quanto 

os spots e jingles já familiares, pois todos se reuniam em torno dos grandes 

aparelhos receptores, para ouvir uma verdadeira revista no ar (RAMOS, 

1990, p. 5). 

 

Assim, em 1930, o Rádio se oficializou; entretanto, conforme Marcondes 

(2002), a propaganda foi tímida. No início eram produzidos os mesmos textos escritos 

para os jornais e revistas, segundo autor, mas em seguida foram descobrindo a 

linguagem do rádio, surgindo o spot e o jingle. Mas a grande revolução na cultura e na 

comunicação foi a chegada da televisão, em 1950. A propaganda era feita ao vivo, 

através de um diálogo com a consumidora, apenas com a missão de informar. Foi então 

que, em 1950, a indústria brasileira entra numa fase de competição e, mais do que 

informar, o comercial tinha que conquistar a preferência do consumidor. 

 

Na era do rádio no país, década de 1940 principalmente, houve grande 

influência dos comerciais de rádio usados nos Estados Unidos. De duas 

maneiras: na criação e produção de jingles em versos, como música, e 

também na escolha de um locutor ou apresentador exclusivo para o produto 

(SARMENTO, 1990, p. 22). 

 

A influência norte-americana durou pouco, pois, segundo Sarmento (1990), as 

agências aprenderam rapidamente a utilizar o rádio.  No Brasil, conforme Angelo apud 

Branco (1990, p. 27), “um grande passo foi dado em 1949, ano marcado por 

acontecimentos importantes para o verdadeiro início da institucionalização e 

consequente consolidação da propaganda como atividade profissional e negócio.” 

Tratava-se da criação da ABAP – Associação Brasileira de Agências de Propaganda. 

Posteriormente, em 1957, outros fatores tiveram grande importância para consolidação 

da publicidade no Brasil, como o Código de ética dos Profissionais da Propaganda, as 

Normas-Padrão, o Instituto de Verificador de Circulação e o Conselho Nacional de 

Propaganda. 

Durante a fase expansiva de 1956/1962, segundo Arruda (2004), o setor 

produtivo cresceu, assim como o mercado consumidor.  Mas, conforme acrescenta a 

autora, entre 1962 até 1967, houve uma inversão no crescimento que marcou a fase 

descendente do ciclo econômico, devido à desaceleração da taxa de crescimento da 

economia. Segundo Arruda (2004, p. 141), “as medidas adotadas na área financeira, 

estendendo o crédito aos consumidores, injetaram recursos no mercado, ampliando a 

capacidade da compra das pessoas, embora isto significasse um endividamento 
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crescente das famílias.” Desta forma foi possível reerguer o crescimento da economia 

no Brasil. 

Ao mesmo tempo, o crescimento da massa de salários e o aumento do 

número de trabalhadores nas famílias proletárias permitiram, no período de 

recuperação iniciado em 1968, que setores da classe operária urbana do 

centro-sul do país tivessem acesso a certos tipos de bens da chamada 

“sociedade de consumo” (ARRUDA. 2004, p.145). 

 

Com o acesso aos bens de consumo, a publicidade se voltou ao seu público-alvo, 

que eram, na maioria, as mulheres; nesta época, a propaganda simulava uma conversa 

com a consumidora. Por tratar-se de um diálogo doméstico, a garota-propaganda sempre 

foi uma mulher. Segundo Marcondes (2002, p.33) “é essa mulher, correta e careta no 

lar, que vai sustentar a grande tendência da comunicação nesse início de década.” 

Seguindo a tendência das telas de Hollywood, à beleza masculina começou a ser 

admirada e o homem passou a ser o personagem principal nas propagandas. Isto mostra 

que, apesar do avanço na comunicação, o Brasil continua importando estereótipos. 

Nesta mesma época também surgiu o rock and roll e junto com ele, uma nova visão 

para os jovens. 

O rock transmitiu aos jovens um estilo próprio, mas mesmo com as mudanças 

que ocorreram na cultura, a publicidade da época, segundo Marcondes (2002, p.37) 

“cuida de venerar o bom-mocismo dos homens e difundir padrões convencionais da 

dona-de-casa-modelo para as mulheres.” Mas, neste mesmo período, a industrialização 

tomou conta do país, os veículos de comunicação  evoluem e a publicidade acaba 

modificando sua linguagem, incorporando o progresso da sociedade e, assim, viveu seu 

maior momento de expansão. 

Com o a expansão da publicidade, surge a necessidade de profissionalização. 

Conforme Marcondes (2002), em 1965, a Lei 4.680 consolidou a propaganda como um 

setor de negócios que se expandiu de forma significativa. Com o crescimento desse 

setor, surgiram novas agências e passou-se a valorizar a criação, dando início a dupla de 

criação. O resultado foram mensagens com mais qualidade. 

Por volta de 1970, o Brasil viveu uma época de experimentações, como afirma 

Marcondes (2002). Os jovens foram expostos às drogas, à liberação do sexo e ao rock 

and roll, tratou-se de uma época em que a publicidade se mostrou através de slogans 

como “pra frente Brasil”. Marcondes (2002) comenta que, por tratar-se de uma época 

em que a censura agia de forma rigorosa, eram utilizados códigos e metáforas para falar. 
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A relação entre a propaganda e os militares foi íntima, nessa época. Era 

preciso embalar a ideologia da expansão numa forte mensagem de otimismo 

e valorização de feitos e conquistas nacionais. A economia do Estado passou 

a concorrer diretamente com a economia privada e a controlar, de fato, a 

maior parte da economia (MARCONDES, 2002, p. 45). 

 

A partir dessa concorrência entre a economia do Estado e a economia privada, o 

governo passou a investir em publicidade para se consolidar e difundir seus valores. 

Houve aumento na produção de bens de consumo. Segundo Marcondes (2002), artigos 

como rádio, fogão, geladeira, entre outros, passam a fazer parte do cotidiano da classe 

média brasileira, transformando o perfil do consumo e do comportamento das famílias. 

Com o aumento da produção de bens de consumo e o aumento pela procura, os 

produtos passaram a evoluir. Em 1972, surge a TV em cores e, além disso, como 

complementa o autor, o marketing foi impulsionado através de técnicas importadas. 

Nesta mesma época, houve o 1º Encontro Nacional de Criação e como resultado dessa 

participação de profissionais, em 1978 foi aprovado o Conselho Nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária. 

Os anos 80 foram marcados pela criatividade. Mas, apesar do crescimento e 

valorização da publicidade, ao longo da década de 1980, Marcondes (2002, p.53) afirma 

que “as agências de propaganda, líderes e principais representantes da comunicação 

publicitária perderiam irremediavelmente o poder político de que desfrutaram nos anos 

militares.” Isto pode ter ocorrido por pressões econômicas que fizeram com que os 

investimentos em propaganda permanecessem estagnados por anos. Assim, Marcondes 

(2002, p. 53) complementa que “esses foram alguns fatores que realinharam a ordem 

das coisas na publicidade brasileira.” Mesmo assim, a propaganda conseguiu viver 

alguns dos seus momentos mais criativos, sendo premiada em 1981,1982 e 1983, no 

Festival de Cannes. 

Na década de 90, segundo Marcondes (2002, p. 55) “a economia e a propaganda 

brasileira atrelam seus destinos ao capital internacional”. Para a propaganda, foi uma 

década dramática, de redução de espaço na TV e no rádio, Marcondes (2002, p.58) diz 

que “marcante também na década foi a mudança da importância do profissional de 

criação na hierarquia de poder dentro das agências e no negócio da propaganda no 

Brasil.” O autor ainda acrescenta que: 

 

Durante toda a década, salvo exceções, a criatividade publicitária nacional 

vai ocupar novamente o lugar de destaque que ocupou esporadicamente nos 
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anos 1980. Desta vez, de forma mais sólida e, aparentemente, mais 

consistente e duradoura (MARCONDES, 2002, p. 59). 

 

Assim, a publicidade voltou a ser destaque. Em 1993, o país ganhou seu 

primeiro Grand Prix no Festival de Cannes. Segundo Marcondes (2002), o Brasil 

passou a ser considerado a terceira potência mundial em criação publicitária. A 

publicidade deixou de ser apenas uma forma de vender. 

 

A consciência de que a função da publicidade se coloca para além da venda 

de produtos simplesmente e de que ela mantém uma relação complexa com a 

realidade social parece ser óbvio. O anuncio dispõe de um amplo espaço de 

especulação, um amplo espaço discursivo (ROCHA,1995, p. 27) 

 

Ainda conforme Rocha (1995, p.29), “a publicidade, enquanto um sistema de 

ideias permanentemente posto para circular no interior da ordem social, é um caminho 

para o entendimento de modelos de relações, comportamentos e da expressão ideológica 

dessa sociedade”. Assim, a publicidade pode ser muito simples, como um fenômeno 

local ou, muito complexa, como campanhas para diferentes públicos. Ela age como o 

reflexo do comportamento e dos valores de uma determinada cultura. Devido à 

importância que a publicidade tem nos meios massivos, os publicitários podem exercer 

uma influência positiva sobre as decisões acerca dos conteúdos mediáticos.  

Podemos considerar que a publicidade é um mecanismo necessário para o 

funcionamento das modernas economias de mercado e desempenha um importante 

papel no processo econômico, contribuindo para o progresso da humanidade. Segundo 

Rocha (1995), a publicidade recria a imagem de cada produto, dando-lhe uma 

identidade que o torna único. Desta maneira o produto é inserido nas relações sociais 

que caracterizam o consumo.  

 

Estudar a produção publicitária é, dessa maneira, importante e se justifica na 

medida em que ela não é apenas volumosa e constante, mais que isto, ela tem 

como projeto “influenciar”, “aumentar o consumo”, “transformar hábitos”, 

“educar” e “informar”, pretendendo-se ainda capaz de atingir a sociedade 

como um todo (ROCHA, 1995, p. 26). 

 

Ela informa as pessoas da disponibilidade de novos produtos ou de novos 

serviços, bem como do aperfeiçoamento feito aos que já existem no mercado, ajudando-

os, enquanto consumidores, a tomar decisões. De acordo com Rocha (1995, p. 90) “a 
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publicidade, na ideologia dos seus anúncios, traz em si a força de um projeto social que 

pode catalisar interesses comuns de diferentes indivíduos”. 

Assim, como a publicidade é influenciada pela cultura de cada momento 

histórico, a publicidade também interfere na cultura da sociedade, pois ela irá apresentar 

novos produtos que despertarão o desejo do consumidor e, assim, alguns costumes serão 

modificados. Podemos perceber essa interferência da cultura principalmente na 

linguagem utilizada no texto publicitário. 
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2.4 TEXTO PUBLICITÁRIO 

 

A publicidade tem como objetivo motivar a compra. Para isso, o redator
2
 utiliza 

diversas estratégias, além da escolha lexical, que podem influenciar positiva ou 

negativamente o destinatário. Os eufemismos, as figuras de pensamento e outras figuras 

retóricas são extremamente utilizados pela propaganda com a finalidade de persuadir.  

O texto publicitário não utiliza uma língua própria da publicidade. Conforme 

Martins (1997), a linguagem publicitária é caracterizada por determinadas habilidades e 

técnicas linguísticas, ou seja, a variação da língua, que visa a adequação à mensagem a 

ser expressa. Martins (1997, pg. 33), acrescenta que “esta adequação segue a norma 

linguística falada, para que o destinatário a compreenda melhor, e também obedece às 

características do produto oferecido e à função persuasiva própria da publicidade.” Esta 

variação da linguagem também pode alterar de acordo com o público-alvo. 

Acompanhando a evolução das sociedades e dos meios de comunicação, a 

linguagem utilizada em anúncios também se modificou. Conforme Martins (1997), a 

linguagem publicitária modificou-se principalmente na década de 50 quando surgiram 

as escolas de comunicação e o aumento das agências de propaganda. Segundo o autor, 

os textos tornaram-se mais dinâmicos e sintéticos, além de utilizar a linguagem 

coloquial, afim de se aproximar do público-alvo. 

Além de se aproximar do público-alvo, o texto publicitário busca chamar a atenção 

do leitor ou ouvinte. Para Jubran apud Sandmann (2003), “o processo metafórico capta 

com mais eficácia a atenção do leitor, preenchendo o objeto básico da propaganda: o de 

provocar, através do interesse pelo texto e, consequentemente, pelo que é propagado.” 

Assim, a mensagem publicitária utiliza recursos como: fonética (sons, ruídos, motivação 

sonora), léxico-semanticos (novos termos, mudança de significado, clichês), 

morfossintáticos (relação nova entre elementos, flexões diferentes e grafias inusitadas), 

visando provocar interesse, informar, convencer e transformar essa convicção no ato de 

comprar.  

Com o intuito de prender a atenção do leitor, o texto publicitário segue o esquema 

Aristotélico, que segundo Carrascoza (1999) é composto pelo exórdido, que é a 

introdução; a narração, que é parte do discurso em que são mencionados apenas fatos 

conhecidos; as provas, que devem ser demonstrativas e a peroração, que é o epílogo. 

                                                 
2
 O redator forma com o diretor de arte a chamada “dupla de criação”.  Segundo Carrascoza (1999), o 

redator é responsável pelo texto e o diretor de arte pelo layout. 
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Além de seguir o esquema Aristotélico, Carrascoza (1999) define que a estrutura do 

texto publicitário é composta pelo título, que corresponde ao exórdido e tem como 

função chamar o leitor para o anúncio, levá-lo a lê-lo todo; pelo desenvolvimento que 

corresponde à narração e as provas, desenvolvem  a ideia do anúncio e pelo fechamento, 

a peroração, que fecha, conclui a ideia expressa no anúncio, chama para a ação e retoma 

ao que foi apresentado no título. Além disso, o texto, caracteriza-se pelo uso de frases 

curtas, ordem direta (sujeito, verbo e predicado), supressão de palavras/expressões que 

dificultem a leitura, podendo ser verbal (título, slogan, marca) e não-verbal (fotografia, 

layout, cor).   

As transformações pelas quais a linguagem passa estão diretamente ligadas à 

cultura de uma determinada sociedade. Do mesmo modo, a publicidade exerce papel 

fundamental na cultura brasileira. Sandmann (2003) considera que fazem parte da 

linguagem da propaganda elementos como: os tipos de signos, símbolos e significados; 

as funções da linguagem, como função apelativa e função estética, presentes em todos 

os idiomas existentes, inclusive na língua portuguesa; além de inúmeros recursos 

encontrados no nosso idioma, tais como os aspectos fonológicos, a rima, o uso das 

figuras de linguagem, os jogos de palavras, aspectos semânticos (significado das 

palavras), entre outros. 

Para Vestergaard e Schroder, citado por Gonzales (2003, p.14), “o texto 

publicitário é uma forma de comunicação de massa, cujos objetivos são transmitir 

informação e incitar as pessoas a certos comportamentos”. Hoje sabemos que o texto 

publicitário não é só uma comunicação de massa, mas o seu objetivo continua sendo 

conquistar o consumidor, despertando nele a vontade de ter o produto.  

Diante disso, as funções da publicidade determinam a existência de certas 

peculiaridades na linguagem usada, para conseguir atingir os seus objetivos 

comerciais, a tal ponto, que é possível uma concepção da especificidade 

lingüística global da mensagem publicitária através de uma definição, em 

cada nível, de suas características específicas. É esta a especificidade da 

linguagem que permite identificar as mensagens como tais (ou seja, como 

propostas para a compra de bens e serviços), dentro desta vasta e variada 

informação de todo o tipo que recebe (GOMES, 2003, p. 179). 

Carrascoza (1999) acrescenta que a mensagem publicitária possui algumas 

características como unidade, ou seja, tratar de um único assunto; ter estrutura circular, 

a fim de evitar questionamento do leitor; escolha lexical, que torna a mensagem 

adequada ao público-alvo; figuras de linguagem para ampliar a expressividade da 
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mensagem e função de linguagem que pode ser: referencial, emotiva, conativa ou 

imperativa, fática, metalinguística, estética ou poética. Segundo Martins (1997, p.35) 

“Certos erros de linguagem que aparecem na mídia impressa, falada, audiovisual e 

mesmo na letra de músicas são rápidos, e inconscientemente assimilados e usados pelo 

público, que chega mesmo a considerá-los modelos.” Assim, a mensagem publicitária 

não se prende à língua culta, pois valoriza os usos e os costumes do público-alvo. 

O texto publicitário estabelece uma relação entre alguém que quer vender 

(anunciante), alguém que quer comprar (público-alvo) e um objeto de desejo (produto). 

Para Carrascoza (1999, p.39), o texto publicitário “procura estabelecer o contato com o 

leitor, dando a ilusão do estabelecimento de um diálogo”. Mas independente da 

mensagem ou público-alvo, o texto publicitário, conforme Figueiredo (2005), deve 

apresentar coesão e coerência. A coesão irá organizar estruturalmente o texto, enquanto 

a coerência trata da organização semântica da mensagem. Para Figueiredo (2005), o 

ideal é que o texto apresente uma forma circular, assim: 

 

Quando um texto consegue dar essa volta, partindo do título, conduzindo o 

raciocínio do leitor pela narrativa, passando pelas justificativas técnicas 

acerca das qualidades do produto anunciado, e termina retomando o assunto 

lançado no título, além de ganhar em coesão e coerência, torna-se uma peça 

argumentativa fechada, ou seja, é mais difícil um leitor contestá-lo  

(FIGUEIREDO, 2005, p. 40). 

 

 

 

De acordo com Carvalho, quando a linguagem publicitária é analisada, quase 

sempre se fala em manipulação, mas na verdade a linguagem publicitária utiliza 

recursos estilísticos e argumentativos da linguagem cotidiana. Figueiredo (2005, p.41), 

complementa que a publicidade deve tentar “penetrar na mente do consumidor e refleti-

la em favor do produto sem soar falso ou petencioso”. Desta forma, o público-alvo pode  

identificar-se com o produto, através da mensagem que foi passada. 

 

A publicidade raramente convence alguém de algo. Ela persuade alguém a 

algo. Existe uma grande diferença entre persuadir e convencer. Para 

convencer, é necessário mudar uma opinião, vencer os conceitos existentes 

na mente do consumidor, o que, em geral, é difícil e, não raro, muito 

demorado; já persuadir tem mais a ver com concordar com algo que o 

consumidor já pensa e, por meio dessa concordância, trazê-lo para o produto 

que se quer anunciar  (FIGUEIREDO, 2005, p. 53).  

 

 

Para conquistar o consumidor, o texto publicitário apela para o desejo e para a 

fantasia, distingue o produto e o fabricante afim de torná-lo relevante. Conforme 
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Martins (1997), a publicidade faz uso de uma linguagem expressiva, afim de insinuar, 

sugerir ou despertar alguma sensação no receptor da mensagem, em relação ao produto.  

Assim, a linguagem da publicidade usa ambiguidades, omite, exagera, brinca e usa 

metáforas, além da musicalidade, como o ritmo, rimas e assonâncias
3
. A afirmação e a 

repetição também são determinantes no discurso persuasivo, pois a propaganda não 

pode dar margem a dúvidas. O uso dos recursos da língua é essencial para a publicidade 

atingir seus objetivos, pois ela deve divertir, motivar, seduzir, fazer sonhar, excitar ou 

entusiasmar. Por isso, Martins (1997) acrescenta que o texto publicitário faz uso de 

significados fônicos, elementos léxicos e mórficos, palavras para chamar a atenção, jogo 

de palavras, aumentativo e surpelativos, pontuação, figuras de linguagem e pensamento, 

reinterações ou repetições, paralelismo, sinestesia, linguagem imperativa, ênfase ou 

destaque, ironia, paronímia e a rima, utilizada em textos poéticos. 

 

[ao] que tudo indica, os poetas foram os nossos primeiros free-lancers de 

redação (...) O público, na maioria analfabeto ou semi-analfabeto, encontrava 

nas rimas a indispensável ajuda mnemônica para melhor guardar temas e 

anúncios  (...) Batendo na tecla alegre, divertida, lançaram a semente do que 

talvez mais distinga a propaganda brasileira: o seu tom irreverente 

(RAMOS.1990, p.3). 

 

Para elaborar uma mensagem publicitária, segundo Carrascoza (1999), deve-se 

estruturar o texto verbal-escrito, tendo em vista que a assimilação e a memorização são 

as principais preocupações ao se elaborar uma mensagem publicitária, por isso, o texto 

deve ser estruturado a partir de frases concisas, de forma atraente, clara e persuasiva. A 

coordenação é um recurso que permite que cada idéia seja desenvolvida em uma 

sentença, conferindo fluidez e ritmo ao texto, e que promove uma maior facilidade de 

entendimento por parte do ouvinte. Para um meio que suspende a imagem e se compõe 

de voz, as mensagens radiofônicas, assim como toda a sua programação, têm no ritmo 

um significativo recurso para estabelecer a identificação com o seu público-alvo e seu 

contexto cultural e econômico. 

 

 

                                                 

3
 Segundo Martins (1997), assonância é uma figura de linguagem que consiste em repetir sons de vogais 

em um verso ou em uma frase, especialmente as sílabas tônicas.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Figura_de_linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frase
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2.5 RÁDIO 

 

O rádio é um recurso tecnológico das telecomunicações, utilizado para propiciar 

comunicação por intermédio da transcepção de informações previamente codificadas 

em sinal eletromagnético que se propaga através do espaço. É um meio de comunicação 

que ocupa lugar de destaque, e segue sendo utilizado como forma de expressar 

manifestações culturais e comerciais. Apesar de ser um hobby, este tem vital 

importância para as pesquisas e desenvolvimento em diversas modalidades desta 

ciência. 

De acordo com Cunha e Haussen (2003), a primeira transmissão radiofônica do 

mundo foi realizada em 1906, nos EUA por Lee de Forest. No Brasil, a primeira 

transmissão foi realizada no centenário da Independência do Brasil, em 7 de setembro 

de 1922, em que o presidente Epitácio Pessoa, acompanhado pelos reis da Bélgica, 

Alberto I e Isabel, abriu a Exposição do Centenário no Rio de Janeiro. No mesmo dia, à 

noite, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, foi transmitida do Teatro Municipal para 

alto-falantes instalados na exposição, assombrando as pessoas ali presentes. Era o 

começo da primeira estação de rádio do Brasil: a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.  

Silva (1999), afirma que com o aparecimento e consolidação do rádio no 

decorrer das décadas de 20 e 30, abre-se um novo desafio: a publicidade sonora. 

Conforme Figueiredo (2005), desde sua estréia até os anos 50, ano em que surge a 

televisão, o rádio foi a mídia mais ouvida e cultuada do Brasil. O autor acrescenta que 

nesta época foi desenvolvida uma linguagem específica para esse meio. 

Mas apesar da grande audiência, o rádio possui algumas limitações como: 

unisensorialidade e ausência de imagem; entretanto, também possui vantagens como: 

caráter sugestivo, penetração em diferentes classes socioculturais, imediatismo.  Arruda 

(2004) acrescenta que os textos longos como jingles serão os mais utilizados durante a 

década de 50. 

 
O rádio, uma vez ajustado às necessidades da publicidade, conformará o 

gosto da audiência. Como afirmamos anteriormente, o tipo de linguagem 

inerente ao veículo imporá um estilo aos comerciais. Não resta a menor 

dúvida, porém, de que a publicidade soube usar o rádio de maneira criativa. 
(ARRUDA, 2004, p. 126) 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telecomunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transceptor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Codifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propaga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_f%C3%ADsico
http://pt.wikipedia.org/wiki/1906
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lee_de_Forest
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epit%C3%A1cio_Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alberto_I_da_B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_da_Baviera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Guarani_%28%C3%B3pera%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Gomes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_Municipal_do_Rio_de_Janeiro
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Silva (1999), acrescenta que, no início da publicidade radiofônica, as mensagens 

eram improvisadas, mas, com o tempo, o humor e os gêneros musicais começaram a ser 

explorados na elaboração prévia dos textos em prosa e em versos dos anúncios 

cantados, mais tarde conhecidos como jingles. Descobertas as possibilidades do anúncio 

cantado, os primeiros redatores do rádio fizeram com que o jingle entrasse para a 

história da propaganda irradiada. O primeiro jingle gravado em acetato em 1935, foi 

composto em São Paulo por Gilberto Martins para a Colgate-Palmolive e possibilitou a 

sua repetição nas emissoras, alcançando enorme repercussão popular: 

Com o Decreto Lei 21.111, de 1 de Março de 1932, de acordo com Oliveira 

(1999), o presidente Getúlio Vargas, autorizou e regulamentou a publicidade e a 

propaganda pelo Rádio, mas a primeira manifestação publicitária no rádio não ia além 

do anúncio dos nomes dos patrocinadores sem qualquer produção diferenciada que os 

destacassem do contexto do programa. Com o tempo, as agências de publicidade, que já 

se instalavam no país, perceberam a necessidade de diferenciar as mensagens para 

torná-las mais persuasivas; então, passaram a elaborar textos específicos para o veículo.  

Gomes (2002) afirma que a publicidade transformou o rádio, que até então era 

apenas instrutivo e cultural, em um veículo de lazer e diversão popular. Em 1932, a 

verba publicitária destinada ao rádio superava a verba destinada a painéis e cartazes. 

Para Gonzáles (2003), o rádio tem um grande poder de abrangência, trabalha com som e 

com a imaginação dos ouvintes.  

Gonzales acrescenta que as peças publicitárias para rádio são produzidas a partir 

de um formato padrão de 30 segundos, porém, admitem-se reduções para 15 e 

ampliações para 45 segundos, dependendo da programação de cada veiculo. De acordo 

com as características assumidas pela mensagem, esta pode classificar-se de diferentes 

maneiras: como spot e jingle. 

O investimento publicitário em rádio poderia trazer um retorno muito 

satisfatório, porém, a experiência nos mostra que o Rádio ainda precisa conquistar o 

anunciante e as agências através de profissionalismo mais apurado e criativo, fazendo 

valer a credibilidade e agilidade informativa do meio, além de apropriar-se de seu 

caráter de estimulante do imaginário.   

Por tratar-se de um meio cego, o rádio, segundo Mcleish (2001, p.15), “pode-se 

estimular a imaginação, de modo que logo ao ouvir a voz do locutor o ouvinte tente 

visualizar o que ouve, criando na mente a figura do dono da voz”. Isto ocorre também 

em jingles, pois através da sonoplastia utilizada podem-se simular diversos ambientes. 
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Pelo fato de estar ligado com a imaginação do ouvinte, o texto para rádio deve permitir 

interpretações individuais, conforme o autor. Quem faz textos para o rádio escolhe as 

palavras de modo a criar as imagens desejadas na mente do ouvinte. 

 

 

2.6 JINGLE 

 

O jingle é uma peça musicada cuja função principal é facilitar e estimular a 

retenção da mensagem pelo ouvinte. Assim, dá-se preferência à estrutura melódica 

simples, com harmonia em tons maiores, que imprimem otimismo e alegria à 

mensagem: aquela música que uma vez ouvida passa a ser repetida pelo ouvinte. 

Conforme Siegel, citado por Filho (2003), o jingle é uma pequena peça musical cuja 

função é facilitar a fixação da mensagem pelo ouvinte. O efeito persuasivo deste tipo de 

música sobre o ouvinte é reconhecido mesmo antes da imprensa existir no Brasil. 

Diferentemente do spot, a produção do jingle não se resume à montagem numa 

emissora de rádio, pois requer, além da letra, a criação da trilha sonora, da composição 

ou adaptação da melodia, feita por músicos nas produtoras de áudio. Assim, embora 

reconhecidamente eficientes na fixação da mensagem, as peças para rádio são 

encontradas em menor número, uma vez que se torna mais dispendioso para o 

anunciante. 

Através das diferentes linguagens, produzem-se os mais variados sentidos. E 

estas diferentes linguagens podem se atravessar mutuamente. A música, os gestos e 

outras tantas formas de linguagem podem produzir sentidos, independentemente da 

linguagem verbal. Sentidos estes, que vão além do que a própria linguagem verbal é 

capaz de transmitir. A música publicitária, ou jingle, utiliza em sua linguagem tanto 

recursos musicais quanto lingüísticos para reforçar a marca/produto. 

 

O hábito humano de repetir determinadas frases melódicas, cantando ou 

assobiando, garante ao produtor do jingle a multiplicação da informação 

veiculada, desde que sejam respeitadas as regras de criação das peças 

musicais populares, ou seja, utilização de argumentos diretos e refrões 

aliados a temas musicais de fácil apreensão (FILHO, 2003, p. 125). 
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Para alcançar o seu objetivo de ser lembrado, os jingles precisam ter uma boa 

redação que fornecerá ao consumidor a imagem do produto, conforme afirma McLeish. 

“A primeira sentença deve imediatamente identificar o cenário – o lugar, a pessoa, o 

aspecto mais importante para a venda, o produto” (MCLEISH, 2001, p.99). Por isso, é 

necessário técnica, para selecionar palavras que atraíam as pessoas e sensibilidade para 

integrá-las aos sons e acordes da melodia. 

Para a criação do texto do jingle, o redator terá de respeitar o briefing
4
, cujas 

informações são tomadas pelo atendimento do anunciante. Além disso o redator deve 

lembrar que o objetivo do jingle é passar uma mensagem emocional e para passar essa 

emoção deve haver uma identificação do ouvinte com o jingle. Após o texto ser criado, 

a letra é passada para um músico ou produtor musical que irá criar a melodia. 

O uso de adjetivos é comum, a fim de tornar a mensagem mais atrativa. O jingle 

busca passar emoção, para isso, utiliza rimas, que podem ser cruzadas (ABABAB), 

emparelhadas (AA BB CC), interpoladas (A ............... A) ou misturadas. Essas 

definições se dão através das terminações das frases. O jingle faz uso do ritmo, que é o 

tempo que os sons demorarm para repetir, de acordo com a intensidade é que se 

classificara o estilo musical e a emoção que se quer passar.  

Desta forma, o jingle é adequado a determinado receptor, podendo remeter às formas 

rítmicas e melódicas, além da sua construção poética, com características e discurso 

comuns às tendências musicais ouvidas por tais consumidores na época, porém 

cumprindo o objetivo de mensagem publicitária musicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Briefing, segundo Martins (2002), é um documento interno, o qual apresenta um conjunto de 

informações que devem ser passadas à agência.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para realizar este trabalho, primeiramente foi feita uma pesquisa bibliográfica, 

que, de acordo com Michel (2009) tem a finalidade de auxiliar na definição de objetivos 

e levantamento de informações sobre o objeto de estudo. 

Esta pesquisa é do tipo explicativa e descritiva, de natureza qualitativa na qual 

Michel (2005, p. 33), afirma que “na pesquisa qualitativa, a verdadade não se comprova 

numérica ou estatisticamente, mas convence na forma de experimentação empírica.” 

Além disso, o autor acrescenta que o pesquisador participa, compreende e interpreta. 

Utilizou-se como método a análise de conteúdo, que segundo Michel (2009, 

p.70), “é uma técnica de levantamento de dados que utiliza textos, falas, informações já 

coletados, de forma extensiva, ou seja, é uma análise feita a posteriori à coleta.” A 

autora acrescenta que este método é adequado para avaliar textos escritos e intenções de 

um publicitário.  

 

3.1 CORPUS DA ANÁLISE 

 

Para realizar esta pesquisa foram escolhidos três jingles de Natal do anunciante 

Coca-cola, veiculados em épocas diferentes (1950, 1986, 2001), que serão analisados 

junto ao contexto sócio-econômico e cultural brasileiro, do momento histórico em que 

foram produzidas e veiculadas, observando as transformações na linguagem 

publicitária.  

A escolha dos jingles veiculados na época do Natal para realizar esta análise, se 

deu por tratar-se de uma época em que a maioria das marcas lançam campanhas 

especiais, uma vez que dezembro trata-se de um mês festivo pois Natal e Ano Novo são 

momentos que o brasileiro não deixa de comemorar, gerando um aumento considerável 

no consumo. Estes jingles foram escolhidos após uma breve análise realizada em outros 

três jingles. 

A escolha por analisar os jingles da Coca-Cola, se deu por tratar-se de uma das 

empresas que mais inova e investe em propaganda; por esse motivo, se deu a escolha 

por analisar seus jingles. A Coca-Cola surgiu em 1886, das mãos de um farmacêutico da 

cidade de Atlanta nos Estados Unidos.  De acordo com o site da marca, 

(www.cocacola.com.br, 03/10/10), “no ano em que foi apresentada pela primeira vez ao 

http://www.cocacola.com.br/
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público, na Jacob's Pharmacy em Atlanta, nos Estados Unidos, a Coca-Cola conquistou 

a preferência do consumidor e inaugurou a trajetória de um grande sucesso mundial.”  

A Coca-Cola é associada a momentos especiais, pois em suas propagandas a 

bebida é mostrada fazendo parte de datas e importantes com pessoas felizes consumindo 

o produto. Suas campanhas valorizam a cultura local, seguindo as tendências e 

comportamentos de cada público. Segundo Baggioto (2001, p.85), “a dimensão desta 

identificação dos consumidores com a Coca-Cola é percebida tendo em vista o alcance 

mundial que essa marca atingiu, e o sucesso entre os mais diversos tipos de pessoas, 

tribos e países em todo o mundo”. 

Desde o inicio da sua publicidade, a Coca-Cola tem participação na divulgação 

da cultura norte-americana, sendo considerada a criadora da imagem moderna do Papai 

Noel como um homem idoso em roupas vermelhas e brancas, justamente as cores da 

Coca-Cola.  

Hoje, a Coca-Cola Company está presente em mais de 200 países e responde por 

mais de 400 marcas de bebidas não-alcoólicas. Este é o resultado de um trabalho que foi 

feito desde seu surgimento, que fez com que a marca estivesse sempre na mente do 

consumidor. 

Para realizar esta pesquisa, foram escolhidas categorias de análise baseadas nos 

recursos persuasivos usados no texto publicitário, tendo como foco uma abordagem 

cultural. São elas: figuras de linguagem , figuras de pensamento, escolha lexical, 

estrutura das frases e estrutura circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thecoca-colacompany.com/
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4 ANÁLISE DOS JINGLES DE NATAL DA COCA-COLA 

 

I) 1º Jingle 

Criação: P. Tapajós – R. Gnnatalli 

Produção: Rádio Nacional 

Ano: 1950 

Duração: 38” 

Texto 

 

Loc. Feminina cantada:  

Nessa hora tão feliz 

A família em reunião cordial 

Coca-cola presente me diz 

Feliz ano novo feliz natal 

 

Loc. Off Masculina: 

Feliz natal e próspero ano novo 

É o que deseja a todos a deliciosa e 

refrescante Coca-cola 

A bebida da família e da cordialidade 

 

Loc. Feminina cantada: 

Feliz natal e feliz ano novo 

São os votos de Coca-cola. 
 

 

 

O jingle criado por P. Tapajós e R. Gnnatalli, com a produção da Rádio 

Nacional, em 1950, para a Coca-Cola, está dividido em três partes. A primeira e a 

última são cantadas por vozes femininas e a segunda é uma locução masculina. Este 

jingle inicia com a frase: “nessa hora tão feliz, a família em reunião cordial” refere-se ao 

Natal, uma data especial, comemorada em família para celebrarem juntos esse 

momento. 

O jingle faz uso de algumas figuras de linguagem, como na frase: “Coca-cola 

presente me diz” “ feliz ano novo, Feliz Natal”, neste momento de celebração  o produto 

está presente fazendo parte da família e felicitando a todos, ou seja, uma metonímia ao 
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referir-se à Coca-Cola como uma pessoa, através das expressões “Coca-cola presente 

me diz”, “é o que deseja a todos a deliciosa e refrescante Coca-cola” e “são os votos de 

Coca-cola”. As figuras de linguagem são utilizadas para tornar o texto mais atrativo, 

conforme comentado no capítulo sobre texto publicitário. A locução off. enfatiza a 

mensagem do jingle, dando um ar de seriedade, “feliz natal e próspero ano novo, é o 

que deseja a todos a deliciosa e refrescante Coca-cola, a bebida da família e da 

cordialidade.”  

Sua melodia é simples, apenas com sons de sinos e rima cruzada (ABAB) na 

primeira parte. Este jingle apresenta características, na linguagem e no significado da 

mensagem, que identificam a época de sua veiculação. Neste período, os comerciais 

deixaram de ser ao vivo dando início a profissionalização. 

  

Um grande passo foi dado em 1949, ano marcado por acontecimentos 

importantes para o verdadeiro início da institucionalização e consequente 

consolidação da propaganda como atividade profissional e negócio 

(ANGELO, 1990, p. 27). 

 

Por ser uma época de mudanças, quando o amadorismo estava sendo deixado de 

lado e a busca pela profissionalização aumentava, muitas estratégias que hoje são 

utilizadas, não eram identificadas neste período, um exemplo é a estrutura circular que 

conforme foi citado por Carrascoza (1999), no capítulo sobre texto publicitário, uma das 

características do texto para evitar questionamento do receptor, é possuir estrutura 

circular. 

Além da estrutura, muitas palavras e expressões utilizadas remetem à época em 

que foi veiculado. Como por exemplo, “cordial” e “cordialidade”, que de acordo com o 

dicionário Michaelins, vem do latim (cordiale) e significa: 1 Relativo ao coração. 2 

Afetuoso, franco, sincero. 3 Que estimula o coração. 4 Estimulante, vigorante. sm 1 

Estimulante cardíaco. 2 Medicamento, bebida ou comida estimulantes ou vigorantes, 

termos que pouco se vê em uso atualmente. Mas além das gírias, também se utilizaram 

alguns clichês como Natal e Família. A publicidade já era escrita de forma coloquial,  

mas sempre adequando-se à temporalidade, fazendo uso de gírias e expressões de cada 

época. Além disso, utiliza adjetivos como: feliz, deliciosa e refrescante, o que 

caracteriza a publicidade daquele determinado momento quando o uso da adjetivação 

era comum, para tornar a mensagem mais atrativa. 
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Segundo Marcondes (2002), em 1950, a indústria brasileira entra numa fase de 

competição e mais do que informar, o comercial tinha que conquistar a preferência do 

consumidor. Esta característica pode ser observada neste jingle, pois o texto não explica 

o que é a Coca-cola e quais são seus componentes, mas sim passa a imagem do produto 

em uma data comemorativa, como se fosse um elemento essencial. 

Trata-se de um jingle tradicional, voltado para a família, que era o principal 

público-alvo das propagandas da década de 50. As frases “nessa hora tão feliz” e “a 

família em reunião cordial” referem-se ao significado do Natal naquela época. É 

cantado por uma voz feminina, no caso a mãe, mas mesmo assim apresenta uma locução 

com voz masculina. Essa locução serve para dar seriedade à mensagem.  

Para a propaganda, os anos 50 foram de cautela, pois tratava-se de uma 

novidade, por isso a publicidade não se preocupava tanto em ousar, experimentar, mas 

buscava inserir o produto em situações cotidianas ou datas especiais. Assim, a 

propaganda era feita sem exagero e, desta forma, o consumidor não se sentia invadido, 

afinal, ele ainda não havia assimilado a linguagem publicitária. Neste jingle de Natal de 

1950, a mensagem passada é de ser um momento especial, e como a Coca-cola é 

considerada “a bebida da família e da cordialidade”, ela deve estar presente na 

comemoração. 

Este jingle comprova o que foi visto no capítulo referente à cultura, onde esta foi 

caracterizada pelas práticas e ações sociais que seguem um padrão referente a crenças, 

comportamentos e valores que identificam uma sociedade. Como foi apresentado no 

jingle, a sociedade daquela época, para qual esta publicidade se destina, é uma 

sociedade com valores familiares, devotos a religião e a costumes tradicionais.  

 

Quando um anunciante está lidando com um comportamento definido 

culturalmente, profundamente arraigado (sobre alimentação, sexo, formas 

básicas de vestir, etc.) é mais fácil mudar o mix de marketing para adequá-lo 

aos valores culturais do que tentar mudar os valores através da propaganda. 

(ENGEL et. al., 2000, p. 405) 

 

Tendo em vista esta afirmação de Engel (2000), percebe-se que o público-alvo 

se comportava de acordo com sua cultura, por isso, a propaganda da Coca-cola teve que 

se adequar ao momento pelo qual passavam e só assim, foi inserida ao meio, levando 

em consideração o significado do Natal para este público. 
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O jingle termina com a mensagem “Feliz natal e feliz ano novo, são os votos de 

Coca-cola”, ou seja, uma peroração, pois encerra voltando à mensagem inicial o que 

reduz a responsabilidade de contestação da mensagem, conforme Carrascoza (1999). 
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II) 2º Jingle 

Criação: Tom Jobim Aap. McCann 

Produção: MCR 

Ano: 1986 

Duração: 46” 

Texto 

 

Loc. Off. Masculina: 

E pra você o que que é o Natal? 

Pra mim é amor, reunião, alegria, 

carinho, amizade 

 

Loc. Masculina cantada: 

é festa é luz é saber escolher  

é espelho em meu quarto o sabor de viver 

é momento é carinho tempo de acontecer 

é o sonho presente é o prazer 

é aquela saudade o saber conquistar  

é uma grande amizade a surpresa no olhar 

é um enorme prazer  

é um jeito bem solto de amar e de ser de se 

dar pra valer 

 

Loc. Off Masculina: 

Feliz você neste Natal. 

 

 

O segundo jingle analisado foi criado em 1986, por Tom Jobim Aap. MacCann, 

com a produção de MCR. Este jingle inicia com a pergunta “E pra você o que que é o 

Natal?”, o que nos faz questionar sobre o verdadeiro significado do Natal, ou para cada 

pessoa há um significado? Na sequência, responde o que significa para ele, e, após isso, 

outras vozes cantam o que o natal significa para elas. Isto caracteriza uma mudança no 

significado do Natal, que antes era relacionado à família e, na década de 80, refere-se à 

festa, conquistas, amigos, entre outros. Por ser um jingle voltado para os jovens, foram 

utilizadas palavras e situações que geram identificação com o público-alvo.  

É possível notar que em cada frase do jingle há uma palavra ou expressão que 

remete ao público jovem, como: festa, saber escolher, tempo de acontecer, saber 



 38 

conquistar. Além disso, algumas palavras referem-se, indiretamente, ao produto, como: 

sabor e prazer. 

Apresenta rede semântica, rima emparelhada, ritmo rápido e alegre, o que nos 

leva a perceber que é voltado para o público adolescente, pois, além disso, fala de 

sonhos e conquistas. Com o objetivo de passar uma mensagem emocional, este jingle 

gera uma identificação com o ouvinte. Possui um texto longo e sem repetições, que 

conforme Arruda (2004) os textos longos como jingles serão os mais utilizados durante 

esta época.   

O jingle apresenta características da década de 80, que foi uma época de 

experimentações. Para Carrascoza (1999, p.39), o texto publicitário “procura estabelecer 

o contato com o leitor, dando a ilusão do estabelecimento de um diálogo”. Assim, a 

propaganda começa a conversar com o ouvinte, através de perguntas e questionamentos. 

Conforme Ramos (1990), os poetas foram os primeiros free-lancers de redação, neste 

jingle escrito por Tom Jobim
5
 ele utiliza rimas e melodia alegre, o que facilita a 

memorização da mensagem. 

Conforme foi visto anteriormente, assim como a cultura, os valores da sociedade 

mudam continuamente e a publicidade precisa se adaptar. Os anos 80 foram anos de 

descobertas, reflexões, onde o jovem buscava pela sua liberdade. O jingle reflete isso, 

principalmente em sua pergunta inicial que leva o ouvinte a um questionamento sobre o 

que é o natal.   

De acordo com Rocha (1995), em cada anúncio vende-se estilos de vida, 

sensações, emoções, visões de mundo, relações humanas, entre outras. Como podemos 

perceber, neste jingle o que se “vende” é exatamente isso, até porque em nenhum 

momento fala-se sobre a Coca-Cola, fala-se em sensações e perspectivas. 

Por não citar o nome do produto, este jingle apenas utiliza adjetivos como sabor 

e prazer para referir-se ao refrigerante. Esta é uma característica da época de sua 

veiculação, pois era tempo de inovar, experimentar.  

 

 

 

                                                 
5
 Tom Jobim, compositor, cantor, violonista e pianista. De acordo com seu site oficial, foi um dos maiores 

expoentes da música brasileira, foi também um dos principais responsáveis pela internacionalização da 

bossa nova, estilo e movimento musical com influências jazzísticas, iniciado por volta de 1958 no Rio de 

Janeiro, que introduziu invenções melódicas e harmônicas no samba. Uma de suas principais 

características era acrescentar em suas canções sempre um toque de invenção, uma sonoridade 

inesperada, enquanto sua voz, ligeiramente rouca, salientava os aspectos emocionais da letra. 
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III) 3º Jingle 

Criação: Não nominado 

Produção: Não nominado 

Ano: 2001 

Duração: 30” 

Texto 

 

Loc. Masculina infantil cantada: 

Pode acreditar  

Que é pura verdade 

Papai Noel chegou à cidade 

Cheio de presentes 

Que legal! 

Natal e Coca-Cola 

Não tem nada igual 

Gostoso é viver  

A magia do Natal 

Papai Noel chegou 

É Natal. 

 
 

O terceiro jingle analisado, foi veiculado em 2001. Neste período a publicidade 

já estava consolidada e por esse motivo mostra uma certa ousadia, como por exemplo 

quando fala “ natal e coca-cola, não tem nada igual”. Neste período as pessoas não 

apresentavam mais a ingenuidade em relação a publicidade. 

Apresenta palavras e expressões ingênuas, como: “pode acreditar”, “pura 

verdade”, “que legal” e “magia do natal”. O jingle enfatiza que “natal e coca-cola, não 

tem nada igual”, ao contrário do jingle anterior, que não citou o nome do produto. Isso 

nos permite ver as mudanças na forma de abordagem. 

 Este jingle apresenta uma melodia suave, é cantado por uma voz infantil, rima 

emparelhada e frases curtas. Conforme citado no capítulo sobre texto publicitário, 

Carrascoza (1999), afirma que para elaborar uma mensagem publicitária deve-se 

estruturar o texto verbal-escrito, tendo em vista que a assimilação e a memorização são 

as principais preocupações ao se elaborar uma mensagem publicitária, por isso, o texto 

deve ser estruturado a partir de frases concisas, de forma atraente, clara e persuasiva. 
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Conforme visto no capítulo sobre cultura, Toaldo (2005) afirma que a 

publicidade interfere na formação de novos estilos de vida ao longo dos anos. Além 

disso a publicidade é o reflexo da sociedade. 

Nesse jingle o natal é caracterizado pelo Papai Noel, que segundo o site Nova 

Escola, é uma homenagem a São Nicolau, e os presentes como forma de lembrar a visita 

dos três Reis Magos que presentearam Jesus. Mas, certamente, a maioria do público-

alvo, no caso as crianças, não devem entender esses significados e acabam relacionando 

o natal a esses dois símbolos. Sendo que esses serão os futuros responsáveis por passar 

a cultura as próximas gerações. É por este motivo que a cultura está sempre se 

modificando, a cada geração ela é interpretada de forma diferente. 

Diferente dos jingles anteriores, este veiculado em 2001, não apresenta locução e 

é cantado por uma criança, isto mostra a ousadia e consolidação da propaganda. 

Também podemos verificar o conceito de Natal, desta vez relaciona-se apenas a Papai 

Noel e presentes. 
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4.1 ANÁLISE: DESCRIÇÃO E CRUZAMENTO DOS DADOS 

 

Os três jingles analisados foram veiculados em épocas distantes, e cada um deles 

apresenta características específicas, o que nos permite perceber a evolução do texto 

publicitário. A década de 50, considerada “era de ouro”, marcou o início do 

profissionalismo na publicidade; na década de 80, os compositores deixaram sua marca 

na publicidade, através de textos que transmitem emoção e poesia, foi uma época de 

experimentações que continuam nos anos 2000. 

Cada um dos jingles aborda o Natal de uma maneira. O primeiro considera o 

Natal um momento de reunião com a família, o segundo já define como festa, amigos, 

prazer e o terceiro relaciona Natal com presentes e Papai Noel. Esta mudança de 

significado está relacionada com a mudança na forma de viver e pensar das pessoas. 

Atualmente, as pessoas apresentam maior poder aquisitivo e com isso o consumo tem 

aumentando a cada ano, reflexo de acontecimentos sóciopolíticos e econômico. 

Conforme visto no capítulo sobre consumo, Piedras (2009, p.69), afirma que produzir 

mensagens no formato de anúncios, que estimulam a percepção dos receptores sobre os 

produtos ou serviços divulgados, baseado na cultura, códigos e símbolos 

compartilhados é fundamental. Desta forma, é necessário conhecer a cultura do público-

alvo, a fim de gerar identificação dele com o produto. 

Os jingles apresentam estruturas semelhantes, como linguagem coloquial, frases 

curtas, gírias da linearidade da melodia, fechamento. Assim, o discurso definirá uma 

dada época, com as características sociais, históricas, geográficas, econômicas e 

lingüísticas, com condições de exercícios da função enunciativa. 

Como foi visto no capítulo sobre texto publicitário, para um meio que suspende 

a imagem e se compõe de voz, as mensagens radiofônicas, assim como toda a sua 

programação, têm no ritmo um significativo recurso para estabelecer a identificação 

com o seu público-alvo e seu contexto cultural e econômico. 

Através da análise desses três jingles foi possível visualizar algumas das 

mudanças que ocorreram na cultura e que, consequentemente, refletiu na sociedade e na 

publicidade. Tais como mudanças de comportamento, de pensamento, símbolos e 

significados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cultura é a identidade própria que caracteriza um grupo. É um fator mutável, 

visto que valores, crenças e hábitos são alterados com o tempo, devido a experiências 

particulares de cada integrante. Assim como a cultura, a publicidade brasileira passou 

por diversas mudanças desde seu surgimento e, em todas as fases, pela qual a 

publicidade passou, foi possível entender que ela é o reflexo da cultura e da sociedade.  

 Com a mudança de valores os meios de comunicação tiveram que se adequar ao 

público-alvo. Ao longo dos anos, o rádio sofreu modificações, juntamente com a 

linguagem, o que possibilitou que ele desenvolvesse uma linguagem própria, que tende 

a continuar modificando-se juntamente com o público-alvo.   

Este estudo baseou-se em uma pesquisa bibliográfica, através de acervos de 

livros e artigos científicos, em busca de informações referentes à cultura, à publicidade, 

à linguagem e rádio. Analisando a linguagem dos jingles, juntamente com a cultura de 

sua época de veiculação, foi possível notar algumas características comuns e ao mesmo 

tempo diferenças na abordagem e mensagem que se desejava passar ao consumidor. 

Os três jingles apresentaram elementos que identificaram sua década, como 

palavras, expressões, melodia, e até mesmo a interpretação por parte dos cantores.  

Outro fator importante de destacar é a mudança de público-alvo. O jingle de 1950 tem 

como foco a dona de casa, que até então, seria a pessoa que escolheria os produtos que a 

família deveria consumir. Anos depois, o jingle de 1986 tem o jovem como consumidor, 

que nesta época, conquistou sua liberdade tornando-se livre para opinar e decidir o que 

quer. Já o jingle de 2001 é voltado para o público infantil, que, tornou-se um dos 

consumidores mais desejados dos produtos, afinal, eles serão os consumidores do 

futuro. 

Assim, o trabalho buscou identificar influências da cultura na linguagem 

utilizada. Foi possível verificar que a linguagem é definida de acordo com o período de 

sua veiculação, com as características sociais, históricas, políticas e econômicas. Essa 

definição se dá pela mudança de valores que ocorre na sociedade. Através da análise 

realizada, foi possível concluir que, a história da Publicidade e Propaganda se reflete 

claramente nas peças e está história reflete a cultura.  
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ANEXO 1: CD COM OS TRÊS JINGLES 

 

 

 


