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RESUMO 

O presente trabalho propõe o estudo acerca do comportamento do consumidor através 
da sua percepção em relação a quatro jingles publicitários produzidos sob estilos 
musicais diferentes e apresentados para cinco integrantes da tribo emocore. Para a 
construção desta pesquisa foi realizando um aprofundamento teórico referente a 
percepção do consumidor através dos efeitos de sentido gerados pelo jingle publicitário, 
semiótica sonora e comportamento do consumidor. Além disso, foi testada uma hipótese 
de preferência pela maioria do corpus pelo jingle apresentado no estilo pop rock. Este 
estudo foi realizado em decorrência da segmentação de mercado e abrangência de 
públicos-alvos. 
  
Palavras-chaves: Consumidor. Percepção. Jingles. públicos-alvos. Emocore  

 

ABSTRACT 

This paper proposes the study of consumer behavior by their perception of the four 
advertising jingles produced in different musical styles and presented to five members 
of the tribe emocore. For the construction of this research was conducting a thorough 
theoretical study on consumer perception through the effects of meaning generated by 
advertising jingle, semiotics sound and consumer behavior. In addition, we tested a 
hypothesis of preference for most of the corpus filed by the jingle-style pop rock. This 
study was conducted as a result of market segmentation and range of target audiences. 

 

Keywords: Consumer. Perception. Jingles. Audiences. Emocore. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 É fato que a música emociona as pessoas e desperta uma infinidade de 

sensações. De acordo com a maneira que os acordes são posicionados, a escolha da 

região tonal1, harmonia e a linha melódica, a música vai dizer algo que corrobora com a 

mensagem verbal que ela passa para quem está ouvindo.  

 Entretanto, quando a obra musical é um jingle publicitário, deve-se levar em 

consideração a intenção em detrimento da subjetividade artística, devido ao fato do 

jingle carregar consigo a finalidade mercadológica, totalmente destinada à venda de um 

produto, divulgação de um serviço, lembrança de marca e outros afins.  

 A mensagem que acompanha o jingle deve ser clara e coerente, não havendo 

margens para erro. Os efeitos de sentido que são transmitidos através do jingle devem 

conter um equilíbrio entre a subjetividade artística e a intenção mercadológica, para que 

não haver um desvio da essência do jingle, que é o contexto da música, e também não 

perder o foco mercadológico, que é a venda. Assim, faz parte desta pesquisa, a recepção 

acerca da percepção do jingle por parte de um público específico.  

 Esta pesquisa objetivou produzir quatro jingles publicitários e compreender os 

vários aspectos relacionados a estes por parte do público-alvo, a tribo emocore, levando 

em consideração os seus quatro estilos musicais diferentes e suas respectivas estruturas 

melódicas, rítmicas e harmônicas.  

 Assim, o estudo investigou os efeitos de sentido gerados pelo jingle publicitário 

na tribo2 emocore, também conhecida por “emo”. Foram testados os efeitos de sentido 

produzidos por quatro jingles compostos sob estilos musicais diferentes, mas 

empregados para um mesmo produto e uma mesma tribo, os emos. 

 Devido à crescente segmentação dos mercados e conseqüente customização dos 

produtos e serviços, percebe-se o estabelecimento de diversificadas culturas musicais, 

novas estruturas rítmicas e melódicas, novas tribos que compartilham, além de 

preferências musicais, roupas, acessórios e outros artefatos que produzam uma 

identificação com o grupo. Diante desta realidade, justifica-se como fundamental a 

                                                 
1   Segundo Wisnik (2007), é a região que determina a altura (diferente de volume ou intensidade de som) 
das notas musicais executadas em uma canção.  
2 Segundo Maffesoli (1998), tribos são conjuntos de pessoas unidas por afinidade e compartilhamento de 
sentimentos e emoções.  
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investigação acerca dos sentidos e emoções que diferentes estilos rítmicos, harmônicos 

e melódicos proporcionam à tribo emocore.  

Diante de todas estas considerações, parte-se neste estudo da hipótese de que os 

indivíduos constituintes do corpus apresentarão percepção mais positiva ao jingle que se 

apresenta no estilo pop rock, por este constituir-se de elementos melódicos e 

harmônicos semelhantes ao estilo musical emocore, além de possuir elementos musicais 

mais direcionados para a categoria de produto. 

Com base na hipótese gerada neste trabalho, desenvolveu-se o problema de 

pesquisa, o qual questiona se é possível a preferência musical de um indivíduo provocar 

uma percepção positiva neste em relação à um jingle publicitário, independente da letra 

empregada, ou seja, o texto verbal cantarolado 

Portanto, o objetivo geral desta pesquisa foi verificar se a tribo emocore 

apresentava percepção mais favorável ao jingle no estilo “pop rock”. Já os objetivos 

específicos foram:  

a) descrever e caracterizar o conceito de estilo musical e a tribo emocore.  

b) compor quatro jingles com a mesma letra, mas com estruturas melódicas, 

rítmicas e harmônicas diferentes, conforme os estilos sertanejo, reggae, pop rock e 

pagode.  

c) mapear teoricamente os efeitos de sentido gerados pelas diferentes estruturas 

musicais através da percepção de um corpus de entrevistados.   

 A temática dos efeitos de sentido gerados pelos jingles e da percepção de um 

ouvinte é um assunto que interessa ao autor deste estudo, na medida em que através 

dele, se pode fazer um paralelo entre os campos da música e do marketing. Isto poruque 

nem sempre se pode produzir um jingle que agrade totalmente a uma única tribo, devido 

à restrições de viabilidade econômica. As experiências pessoais no meio musical como 

vocalista, compositor e guitarrista de bandas locais, somadas ao conhecimento 

adquirido ao longo do curso de publicidade, influenciaram na escolha deste tema. Além 

disso, este trabalho de pesquisa é um desafio ao pesquisador por fatores adversos, como 

a falta de bibliografia técnica referente a jingles publicitários. Por tanto, por outro lado, 

alcançou pertinência para o campo da publicidade, além de gerar um portifólio ao 

pesquisador, na medida em que a sua área de atuação profissional é a de produção 

musical em publicidade. 

 O produto utilizado para a construção dos jingles é fictício e levou em 

consideração os hábitos de compra da tribo emocore. Assim, o produto em questão será 
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o ipod Extreme, um ipod com as dimensões muito superiores as do ipod comum, com 

auto-falantes maiores e com maior potência, perfeito para se escutar músicas em casa 

com todas as características do ipod. A escolha por um produto fictício justifica-se pelo 

fato de que um produto real, já existente, poderia influenciar no caso de um entrevistado 

já possuí-lo e apresentar uma experiência de consumo negativa ou positiva. 

 A importância da escolha do estilo musical no momento de desenvolver um 

jingle é amplamente amparada na teoria. Segundo Blanco (2009), a experiência afetiva 

entre o ouvinte e a canção resulta da interação entre uma série de estímulos musicais 

que são compreendidos pelo indivíduo através da familiaridade com o estilo musical.  

 É possível perceber que a música tem o poder de despertar emoções e efeitos de 

sentido nas pessoas. Dependendo das variantes musicais utilizadas, pode-se produzir no 

ouvinte sentimentos de alegria, tristeza, euforia e muitas outras sensações que os 

diferentes estilos musicais oferecem ao receptor. 

 Paralelo a isto, o advento e a expansão da internet facilitou o surgimento e o 

fortalecimento de diversificadas tribos musicais e comunidades virtuais que 

compartilham mesmos gostos e estilos de vida. O mundo virtual possibilitou a 

aproximação e a troca de vivências com tal velocidade e intensidade, que há alguns anos 

parecia impossível. Possibilitou inter-relações entre pessoas que vivem a milhares de 

quilômetros de distância, falam línguas diferentes, mas compartilham gostos musicais, 

atitudes, modos de vestir, entre outros.  

 Com a instauração de um novo modelo de interatividade possível pela Internet 

2.0 e o surgimento de novos sites de relacionamento, como o myspace, trama virtual, 

orkut, twitter, entre outros, a pesquisa acerca do público alvo de 

produtos/empresas/serviços tornou-se muito mais acessível, permitindo entender este 

público e escolher a melhor maneira de comunicar os valores de uma marca, os serviços 

que se presta ou os produtos que se comercializa. Neste contexto, insere-se a 

importância do estudo do receptor, ou seja, o público alvo a quem é destinada a 

mensagem.  

Nesta pesquisa, pretendeu-se estudar o jingle enquanto produtor de sentido junto 

ao receptor. Assim, tal qual agências desenvolvem peças gráficas com layouts 

“descolados” para um público jovem e contemporâneo, com o uso de determinadas  

cores e referências gráficas característicos do público a ser atingido, o jingle também 

deve possuir estes atributos através dos efeitos de sentido e emoções que a música pode 

gerar no receptor. “Um show de rock pode ser um pesadelo para os ouvidos do pai e da 
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mãe e, no entanto, funcionar para o filho como uma canção de ninar no mundo do ruído 

generalizado” (WISNIK, 2007, p.32).  

No entanto, não basta apenas definir um público como “jovem”, pois neste 

segmento existe uma grande variedade de tribos diferentes, com estilos musicais, modos 

de vestir, maneiras de se comunicar e gírias próprias. Porém, duas questões são 

relevantes para a produção de jingles voltados para determinadas tribos. A primeira está 

relacionada ao fato de que nem sempre é possível produzir jingles tão segmentados, por 

questões financeiras. Por outro lado, a segunda questão é a constatação de que muitos 

anunciantes visam um público-alvo que reúne diferentes tribos. Assim, a relevância 

desta pesquisa está na contribuição para os estudos de recepção que envolvem a 

capacidade de aceitação de diferentes estilos musicais por uma determinada tribo. 

Contextualizada assim a pesquisa, seus objetivos e sua justificativa, apresenta-se 

agora os conteúdos que serão abordados em cada capítulo, bem como os principais 

autores utilizados. No capítulo 1 da revisão teórica, denominado “Percebendo os efeitos 

de sentido”, são apresentados os conceitos de jingle publicitário e signos sonoros pela 

semiótica, com o intuito de contextualizar o objeto de estudo desta pesquisa e 

complementar as análises, utilizando como referência os autores Seco e Limoli, 

Maheirie, Vieira, Wisnik e Rodriguez. 

Já no capítulo 2, intitulado “Comportamento do consumidor nas tribos pós 

modernas”, coube apresentar critérios de comportamento do consumidor e como se deu 

o surgimento da tribo emocore através da web 2.0, com o intuito de reconhecer as 

particularidades dos integrantes do corpus e possuir um embasamento teórico sobre o 

comportamento do consumidor para compreender a percepção dos emos sobre os quatro 

jingles. Os autores e endereços eletrônicos utilizados foram Maffesoli, Santos, Site Sua 

Pesquisa, Site Web 2.0, Shirakashi e Solomon. 

No capítulo 3, intitulado “Metodologia”, foi visto todos os métodos de pesquisa 

empregados neste estudo, além de particularidades adotadas pelo autor. Os autores 

utilizados para a realização desta pesquisa foram Gil, Parker e Rea, Duarte e Santos. 

Por fim, no capítulo 4, apresentaram-se as conclusões deste estudo, onde pode-se 

obter resultados inesperados em alguns aspectos, devido a utilização de técnicas de 

abordagem utilizadas pelo autor deste estudo, referentes aos limiares presentes no 

estudo do comportamento do consumidor. 
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1 PERCEBENDO OS EFEITOS DE SENTIDO 

 

1.1 EFEITOS DE SENTIDO GERADOS PELO JINGLE PUBLICITÁRIO 

 

 Segundo Seco e Limoli (2008) “o jingle publicitário pode ser definido como 

canções de curta duração (entre quinze segundos e um minuto e meio) e de fácil 

assimilação, destinadas a levar um consumidor a identificar uma marca, memorizar a 

mensagem do fabricante e comprar o produto anunciado”.  

 Os sentidos e emoções que são transmitidos através da música são muito 

evidentes. Experiências que remetem a alguma ocasião especial ou datas importantes 

são lembradas quando acompanhadas de uma música específica. Da mesma forma, 

números de telefones de empresas ou produtos são facilmente decorados quando 

associados a uma melodia marcante através de jingles publicitários. Por outro lado, 

trilhas de filmes fazem com que o espectador vá da alegria para a tristeza (ou vice e 

versa) de uma forma sutil e quase imperceptível.  

 A música é uma forma de comunicação e linguagem capaz de transmitir todos os 

tipos de sensações, tanto para um indivíduo isolado, subjetivamente, quanto para toda 

uma tribo. Por meio dela pode-se entrar em um mundo paralelo, em uma viagem única, 

num contexto totalmente particular do ouvinte:  

 
 
É possível qualificar a música como uma forma de comunicação, de 
linguagem, pois por meio do significado que ela carrega e da relação 
com o contexto social no qual está inserida, ela possibilita aos sujeitos 
a construção de múltiplos sentidos singulares e coletivos 
(MAHEIRIE, 2008, p.1).  

  

 Assim, por meio de uma trilha combinada a uma locução cantarolada ou não, 

utilizando ritmos e arranjos melódicos contagiantes, o jingle publicitário é capaz de 

produzir efeitos de sentido, sensações que despertam o interesse pela compra de 

determinados produtos e lembrança de marca de determinados anunciantes.  

 A criação de uma campanha publicitária envolve a realização de estudos e 

pesquisas para se conhecer o público-alvo, procedimento essencial para embasar o 

planejamento de marketing e de comunicação. Segundo Vieira (2007), “toda ação 

publicitária carrega uma intenção de marketing e um conceito de comunicação que, 

aliás, deve traduzir a intenção”. Definido o público, parte-se para a escolha de um estilo 

musical o mais específico possível para este receptor, unindo o trabalho do profissional 
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de criação com a competência de um produtor musical que leve em consideração as 

regiões tonais, adequadas para o anunciante. Assim, diferentes aspectos envolvendo 

letra, estilo musical e questões de expressão vocal, podem ser decisivos para o sucesso 

ou fracasso do jingle.  

 Segundo Wisnik (2007), é pertinente frisar todas as possíveis peculiaridades e 

variações presentes na teoria no momento da construção musical. Desde o estilo de 

acompanhamento, arranjos, harmonia, melodia, instrumentos utilizados, timbre de voz 

adequado, sexo do intérprete (masculino ou feminino), até a veemência e intensidade da 

interpretação vocal, podem significar diferentes sensações como energia, força, alto 

astral ou, ao contrário, proporcionar sentimentos dramáticos ou melancólicos. No jingle 

publicitário não é diferente. Todas essas peculiaridades estão ligadas aos efeitos de 

sentido passados através da música, e mais especificamente no meio publicitário, 

através do jingle. Os efeitos de sentido também são analisados a partir do viés da 

semiótica, abordagem do capítulo seguinte. 

 

1.2 OS SIGNOS SONOROS PELA SEMIÓTICA 

 

 A semiótica percorre um vasto caminho no aprofundamento teórico a respeito do 

poder dos efeitos sonoros. Seguindo nessa linha de pensamento, apresentam-se duas 

concepções para estes signos sonoros, uma embasada na concepção peirceana (signo 

sonoro motivado) e a outra embasada na concepção saussuriana (signo sonoro 

arbitrário).  

 Segundo Rodriguez (2006), os signos sonoros motivados são aqueles que, 

quando reconhecidos pelo ouvinte, remetem a familiares ou a algum acontecimento 

marcante em sua vida. Para o autor, estes signos: 

 
 
são formas sonoras vinculadas fisicamente à fonte de vibrações que as 
produz, e nos indicam a existência ou a presença dessa fonte. É o caso 
de sons como: /toque de um telefone/, /buzina de um automóvel/, 
/barulho do motor e do movimento e de um automóvel/, /som de um 
instrumento musical/, /barulho do movimento do trem/, /trovão/, /som 
do vento/, /som da chuva/. Formas sonoras desse tipo são chamadas 
por Peirce de índices. (RODRIGUEZ, 2006, p.244) 

  

Os signos sonoros motivados podem ser considerados os mais simples e corriqueiros, 

quando o ser humano está em contato direto com as fontes geradoras de som 

(RODRIGUEZ, 2006).  Já os signos sonoros arbitrários, diferente dos motivados, são 
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“formas sonoras que estão associadas por uma escolha arbitrária a uma classe de objetos 

ou ações do universo referencial” (RODRIGUEZ, 2006, p. 244). Sobre os signos 

sonoros arbitrários, o autor afirma ainda que: 

 
 
São estruturas sonoras como as palavras /árvore/, /sala de aula/, 
/caneta/, /papel/, /correr/, /amar/, /comer/, /falar/, etc. O que as 
caracteriza é o fato de não existir nenhuma razão que explique porque 
cada uma dessas seqüências de som foi associada a determinado 
objeto ou ação. (RODRIGUEZ, 2006, p.244) 

 

 Embasando-se nestas teorias, é possível fazer uma reflexão a respeito dos efeitos 

de sentido transmitidos através do jingle publicitário. Algumas harmonias e melodias 

são totalmente reconhecidas e, através de sua estrutura, caracterizam o jingle. Estas 

estruturas são de fácil compreensão e utilizadas quando o público-alvo de um 

determinado anunciante é muito abrangente, como hipermercados e lojas populares, as 

peças publicitárias de varejo, de uma maneira geral. São estruturas rítmicas e melódicas 

reconhecidas pelo ouvido humano e pré-dispostas a fazer com que o ouvinte assimile-as 

objetivando a venda. Além disso, alguns efeitos sonoros, as chamadas sonoplastias, 

como o som do toque de um telefone, podem dar grande apoio ao jingle quando a 

intenção é, por exemplo, a lembrança de um número de telefone do anunciante.  

 Entretanto, em relação à teoria amparada por Saussure, os signos sonoros 

arbitrários não possuem grande relevância quando presentes em um contexto 

audiovisual, pois deve haver “um certo nível de relação entre som, fonte sonora e o 

universo referencial” (RODRIGUEZ, 2006, p.244). Quando se trata de signos sonoros 

arbitrários, não há uma existência concreta da fonte emissora, pois possui um caráter 

mais subjetivo. Porém, seguindo essa linha de pensamento, a união das duas teorias na 

construção de sentido sonoro no âmbito audiovisual, produz diversos efeitos no 

espectador. Rodriguez cita um exemplo: 

 
 
Por exemplo, o deslocamento do herói pelo interior do castelo do 
vampiro. Agora, o som de vento, chuva e trovões deixou de ter o valor 
de indicar que está chovendo e ventando, pois, enquanto narramos as 
situações do herói dentro do castelo, isso é objetivamente irrelevante. 
O essencial desses sons é sua capacidade de comunicar para o 
espectador que contempla a seqüência a sensação de insegurança e 
perigo (RODRIGUEZ, 2006, p.245). 
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Este exemplo citado por Rodriguez é bastante pertinente para demonstrar situações em 

que efeitos sonoros deixam de ser somente índices, ou seja, deixam de apenas indicar 

uma fonte produtora para tornarem-se também produtores de sentidos subjetivos.  

 Referente aos efeitos de sentido sonoros amparados pela semiótica, pode-se 

fazer uma análise levando em consideração quais são os efeitos mais adequados a serem 

transmitidos através do jingle publicitário, considerando um público-alvo específico ou 

um grupo de pessoas unidas pelo compartilhamento de idéias e atitudes denominadas 

tribos pós-modernas, as quais serão abordadas com maior ênfase no capítulo seguinte. 
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2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E TRIBOS PÓS-MODERNAS 

 

2.1 A TRIBO EMOCORE E SUA ORIGEM NA WEB 2.0 

  

 Segundo Maffesoli (1998), o surgimento das novas tribos pós-modernas deu-se a 

partir do século XX, através da existência de uma nova vida social contemporânea, 

caracterizada pelo “tribalismo”. Para Maffesoli, o processo de transição entre a 

modernidade e a pós-modernidade foi marcado pela revolução industrial. Neste 

contexto, o homem deixava de ser o centro do mundo, a razão de tudo e dava lugar ao 

culto à máquina, ao progresso, à produção em escala e ao desenvolvimento tecnológico.  

 Além disso, através do surgimento dos meios de comunicação de massa, da 

sociedade consumista e do mundo globalizado, o conceito de sociedade transformou-se. 

Segundo Maffesoli (1998), as pessoas deixam de ter uma função na sociedade e passam 

a ter um papel, como o de consumidor, por exemplo, que será desempenhado em 

determinadas “tribos” onde este papel é mais bem aceito devido ao compartilhamento 

de afinidades e sentimentos. Maffesoli (1998) ressalta também a importância dos 

costumes e sua relação com as tribos quando os conceitua como “o conjunto dos usos 

comuns que permitem a um conjunto social reconhecer-se como aquilo que é” 

(MAFFESOLI, 1998, p.31). 

 Concretizado este processo de transição da modernidade para a pós-

modernidade, a partir do fim do individualismo em relação à função representada pelas 

pessoas na sociedade, o surgimento destas novas tribos contribuiu para a formação de 

grupos de públicos-alvos mais segmentados. Através do conhecimento dos gostos e 

preferências de apenas um integrante deste grupo, por exemplo, já pode-se interferir ou 

descobrir a comunicação mais adequada a ser utilizada por um anunciante para atingir 

toda uma tribo. 

 Através dos esclarecimentos de Maffesoli (1998) a respeito da transição do 

individualismo social para o tribalismo e sua forma de definir o conceito de costumes 

como sendo ações compartilhadas por afinidades, será feito um maior aprofundamento a 

respeito da tribo que será analisada, a emocore. 

 Os emos, como são denominados os integrantes desta tribo, surgiram 

inicialmente apenas como uma tribo musical, ou seja, dividiam apenas o mesmo gosto 

pelas canções executadas por bandas que tinham como estilo o emotional hardcore. 

Entretanto, essa afinidade pela música foi apenas o ponto inicial para a descoberta e o 
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surgimento de um estilo de vida, onde pessoas se identificaram umas com as outras, por 

um alto grau de sentimentalismo perante a vida. “O surgimento da tribo emo no cenário 

mundial é uma dessas novas mudanças na estrutura da sociedade” (SANTOS, 2009).  

 As pessoas que fazem parte da tribo emocore possuem um perfil bem específico. 

Desde a forma como o cabelo é penteado até sua vestimenta, são características desta 

tribo, segundo Santos: 

 
 
Os adolescentes EMO’s têm entre 11 e 20 anos e para serem aceitos 
na tribo é preciso escutar música emocore. Eles misturam roupas 
pretas com estampas de desenho animado, botas punk, tênis rosa, 
colares de bolas, camisas justas, meias arrastão, presilhas no cabelo, 
cintos de rebite, piercings no canto do lábio, possuem longas franjas e 
pintam os olhos. Falam sempre no diminutivo, trocam letras em 
conversas via Internet e chamam as amigas de “maridas”. Palavras 
terminadas em “inho” como amorzinho, lindinho, fofinho são 
constantes nas conversas EMO’s. Na Internet, maior veículo de 
disseminação desta cultura, frases como "Sabia que eu te amo?" se 
transformam em "Xabia q eu ti amu?" (SANTOS, 2009, p.1).  
 

 Conforme Santos (2009), muitos adolescentes que não haviam adotado o estilo 

emo passaram a adotá-lo devido a diversos fatores, como a identificação com as letras 

das canções executadas por bandas pertencentes a este gênero musical, fazendo com que 

esses jovens passassem a se vestir igualmente e a adotar este estilo de vida. Porém, o 

principal fator que possibilitou a explosão do movimento emo pelo mundo foi o 

surgimento da internet 2.0, tema abordado no próximo capítulo. 

 A internet foi idealizada no século XX, mais precisamente na década de 60, com 

o objetivo de troca e compartilhamento de informações, voltadas, sobretudo, para a 

pesquisa de fins militares. 

 

Foi somente no ano de 1990 que a Internet começou a alcançar a 
população em geral. Neste ano, o engenheiro inglês Tim Bernes-Lee 
desenvolveu a World Wide Web, possibilitando a utilização de uma 
interface gráfica e a criação de sites mais dinâmicos e visualmente 
interessantes. A partir deste momento, a Internet cresceu em ritmo 
acelerado. Muitos dizem, que foi a maior criação tecnológica, depois 
da televisão na década de 1950 (SITE SUA PESQUISA, 2009). 

 

 Com o passar do tempo, a internet veio a se popularizar e o acesso a informação, 

que antes exigia grande demanda de tempo, hoje é obtido a uma velocidade 

surpreendente. Com o acesso de um grande público, dados que antes eram de difícil 

localização e encontravam-se em lugares determinados como bibliotecas e museus se 
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popularizaram-se a ponto da informação chegar até as pessoas, através de e-mail, 

weblogs, twitter, dentre outros mecanismos e redes sociais, todos os dias.  

 Acredita-se que o grande atrativo da internet seja a possibilidade de se trocar e 

compartilhar idéias e informações com outras pessoas que, muitas vezes, nem se 

conhecem pessoalmente. Porém, este cenário ficou mais evidente pelo recente advento 

do mundo 2.0, onde pessoas não são mais somente receptoras, mas também produtoras 

e disseminadoras de informação. O foco passou a ser para o usuário, que não precisa 

mais garimpar todas as informações, pois boa parte delas chegam até ele, e com muito 

mais possibilidades de interação. (SITE WEB 2.0 BR, 2009).  

 A internet se torna mais simples, sem tanta poluição visual, primando pelo 

conteúdo. A internet 2.0 surge para reforçar a questão social da internet, colaboração e 

troca de informações entre usuários onde a grande estrela é o conteúdo: “a Web 2.0 

representa a transição para um novo paradigma onde a colaboração ganha força 

suficiente para concorrer com os meios tradicionais de geração de conteúdo” 

(SHIRAKASHI, 2009, p.1). 

 Através da união deste universo online com a disseminação de bandas emo em 

todo o mundo, a tribo emocore tornou-se um exemplo de grande peso tratando-se de 

trocas de experiências vivências e gostos via web. Segundo Santos (2009), muitos 

adolescentes que compartilhavam dos problemas retratados nas canções dessas músicas 

e gostavam da melodia que estava sendo empregada, adotaram o mesmo estilo de vestir 

dos seus ídolos, como forma de exteriorizar e compartilhar seus sentimentos. 

 A possibilidade de troca de informações com pessoas de todo o mundo facilitou 

a disseminação da tribo emocore. Com a maior velocidade da internet 2.0, a propagação 

de conteúdo e de costumes e afinidades entre as pessoas, através das ferramentas citadas 

anteriormente, jovens de todo o mundo puderam tornar-se emos na velocidade de um 

click.  

 Para realizar uma análise pertinente ao foco deste trabalho de pesquisa, tendo 

como corpus indivíduos da tribo emocore, é necessário pesquisar-se tambéme acerca da 

percepção e comportamento do consumidor, assunto abordado também no próximo 

capítulo. 
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2.2 COMO SE COMPORTA O CONSUMIDOR? 

 

 Segundo Solomon (2004), “cada um de nós, em algum grau, é um receptor 

autônomo de informações sobre o mundo exterior. Somos constantemente  confrontados 

com mensagens publicitárias, produtos, pessoas nos persuadindo a comprar alguma 

coisa...”. Para que uma campanha publicitária tenha sucesso, é necessário um estudo 

minucioso a respeito do seu público-alvo. É preciso que haja um embasamento teórico 

acerca do comportamento do consumidor e as formas de sensações sentidas por este 

consumidor. Neste sentido, o autor afirma que: 

 
 
A sensação está relacionada à reação imediata de nossos receptores 
sensoriais (olhos, ouvidos, nariz, boca, dedos) a estímulos básicos 
como a luz, a cor, o som, os odores e as texturas (SOLOMON, 2002, 
p.51).  
 

 Pode-se definir a percepção como “o processo pelo qual essas sensações são 

selecionadas, organizadas e interpretadas. Assim, o estudo da percepção concentra-se no 

que acrescentamos a essas sensações afim de lhes darmos significado” (SOLOMON, 

2002, p.52). O receptor recebe o estímulo, organiza as idéias e, finalmente, as interpreta. 

 Todos os estímulos utilizados para atingir um determinado público estão 

relacionados à sua carga cultural. Segundo Solomon (2002), diferentes tribos possuem 

diferentes expectativas a respeito de diversos produtos ou idéias que se propagam 

mundo afora. Solomon afirma ainda que somos comparáveis a computadores quando se 

trata de estímulos, porém não somos totalmente passivos perante a eles..  

 
 
Como computadores, as pessoas passam por estágios de 
processamento de informações em que os estímulos são captados e 
armazenados. Diferente dos computadores, no entanto, não 
processamos passivamente qualquer informação que nos é 
apresentada. Em primeiro lugar, somente um pequeno número de 
estímulos presentes em nosso ambiente é notado. Desses um número 
ainda menor recebe a nossa atenção (SOLOMON, 2002. p. 52). 

 

              Solomon apresenta um esquema de como as sensações são recebidas pelo ser 

humano. Os estímulos sensoriais (imagens, sons, odores, gostos e texturas) são 

percebidos através dos receptores sensoriais (olhos, ouvidos, nariz, boca e pele). Ocorre 

assim uma exposição dos estímulos, uma atenção à eles por parte do receptor e a partir 

disso, há uma interpretação das sensações. 
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Os estímulos externos, ou inputs sensoriais podem ser recebidos por 
uma série de canais. Podemos ver um outdoor, ouvir um jingle, sentir 
a maciez de um suéter de cashmere, provar o novo sabor de um 
sorvete ou sentir o cheiro de um casaco de couro (SOLOMON, 2002. 
P.52). 

  

Através dos cinco sentidos, o ser humano é capaz de captar essas sensações e 

desenvolver uma percepção positiva ou negativa a respeito de um produto ou serviço. 

Solomon afirma ainda que estímulos sensoriais captados por um dos cinco sentidos 

podem trazer sensações a outros receptores sensoriais. Por exemplo, ouvir uma música 

pode trazer à tona lembranças de uma pessoa ou lugar especial. Juntamente com essas 

lembranças, pode-se absorver diversas sensações de um contexto passado, como o 

perfume da pessoa especial ou o odor das flores do lugar onde a música foi executada 

ou reproduzida anteriormente, por exemplo, segundo Solomon (2002) são essas reações 

que caracterizam o consumo hedônio, ou seja, a relação entre o consumidor e o produto 

se dá através de aspectos multisensoriais, emocionais e fantasiosos, fazendo com que 

um produto ou serviço possua uma qualidade sensorial única, sobressaindo-se em 

relação aos concorrentes. 

 Pode-se afirmar que a maior função de um jingle é manter a marca na cabeça do 

consumidor. Segundo Solomon (2002), “muitos aspectos do som afetam aos 

sentimentos e o comportamento das pessoas”. Pesquisas mostram que as pessoas 

costumam desacelerar o ritmo de trabalho durante a metade da manhã e da tarde. Para 

que isso não ocorra, diversas empresas utilizam a chamada “música funcional”. 

Solomon afirma: 

 
 
A assim chamada “música funcional” é tocada em lojas, shoppings e 
escritórios, seja para acalmar ou estimular os consumidores...Assim a 
Muzak utiliza um sistema que chama de “progressão de estímulo”, 
cujo ritmo aumenta nos períodos de relaxamento. A Muzak tem sido 
ligada a reduções no absenteísmo entre operários de fábricas e afirma-
se até mesmo que a produção de leite e ovos aumenta sob sua 
influência (SOLOMON, 2002. p.56). 

 

Através da exposição do som, pode-se obter diversas sensações de percepção. Para que 

haja um entendimento a respeito disso, deve-se considerar os limiares sensoriais que 

acarretam o envolvimento da psicofísica3 na recepção das sensações. Segundo Solomon 

                                                 
3 Ciência que estuda como o ambiente físico é integrado em nosso mundo pessoal e subjetivo. 
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(2002) os limiares sensoriais são os níveis de percepção das sensações por parte do 

consumidor.  

 O limiar absoluto é aquele que refere-se à quantidade mínima de estímulos 

sensoriais. Por exemplo, o som emitido por um apito específico para cães não pode ser 

percebido pelo ouvido humano devido à altura do som emitido. Fazendo uma relação 

com os jingles, por exemplo, o uso de sonoplastia em um determinado momento em que 

o refrão está em evidência, seria desnecessário, pois além de não acrescentar nada à 

peça, pode ainda provocar ruídos na mensagem. 

 O limiar diferencial, segundo Solomon (2002) “é a habilidade de um sistema 

sensorial para detectar mudanças ou diferenças entre dois estímulos”.  Em relação a 

estímulos sensoriais sonoros, Solomon cita um exemplo bastante pertinente: 

 
 
Uma conversa sussurrada, que poderia ser imcompreensível em uma 
rua movimentada, pode de repente tornar-se pública e 
embaraçosamente alta em uma biblioteca. É a diferença relativa entre 
o nível de decibéis da conversação e o ambiente ao redor, em vez da 
altura absoluta da conversa, que determina se o estímulo será 
registrado (2002, p.57). 
 

  Segundo Solomon, o nível seguinte de análise após a exposição da 

mensagem é a atenção.  

 
 
A atenção refere-se ao grau em que a atividade de processamento é 
dedicada à um estímulo específico. Como você sabe, a partir de sua 
experiência com aulas interessantes e “menos interessantes”, essa 
dedicação pode variar, dependendo tanto das características do 
estímulo (isto é, a própria aula) quanto do receptor (ou seja, seu estado 
mental no momento) (SOLOMON, 2002. p.58). 
 

 É fato que vivemos na sociedade de informação onde os indivíduos são expostos 

diariamente a milhares de estímulos de marcas e produtos que lutam pela nossa atenção 

em uma guerra sensorial. Segundo Solomon (2002), “O adulto comum esta exposto a 

mais de 3000 informações publicitárias todos os dias”. Multiplicidade de veículos de 

comunicação, principalmente anúncios digitais via internet, bombardeiam diferentes 

públicos diariamente com banners, sapans, etc. Entretanto, Solomon ressalta que o 

cérebro humano não é capaz de absorver essa imensa quantidade de informações 

diariamente, portanto, ele seleciona aquilo que mais lhe convém e agrada. Essa seleção 

de informações denomina-se percepção seletiva. 
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Os conssumidores praricam uma forma de “economia psíquica”, 
escolhendo alguns estímulos para evitar sobrecarga. Como eles 
escolhem? Tanto os fatores pessoais quanto os relativos ao estímulo 
ajudam na decisão (SOLOMON, 2002. p.60). 
 

 A tendência do ser humano a receber estímulos que lhe interessam mais é 

chamada de vigilância perceptiva. Citando um exemplo, um homem que trabalha fora, 

gosta de carros e outros afins que qualquer pessoa do universo masculino aprecia, 

dificilmente assimilará um estímulo perceptivo gerado a partir de um comercial de 

produto de limpeza ou qualquer outro produto que fuja totalmente do seu universo. 

Outro exemplo de vigilância perceptiva é um fumante bloquear as imagens dos 

malefícios do cigarro. 

 Tratando-se de vigilância perceptiva, Solomon apresenta o conceito de defesa 

perceptiva: 

 
 
O lado interessante da vigilância perceptiva é a defesa perceptiva. 
Isso significa que as pessoas vêem o que elas querem ver – e não 
vêem o que querem. Se um estímulo, de algum modo, nos é 
ameaçador, poderemos não processa-lo – ou distorcemos seu 
significado de forma a torna-lo mais aceitável (SOLOMON, 2002. 
p.60). 
 

 Outro fator perceptivo citado por Solomon é a adaptação, ou seja, “o grau até 

onde os consumidores continuam a notar um estímulo no decorrer do tempo” 

(SOLOMON, 2002. p.61). Quando somos expostos a um mesmo estímulo diversas 

vezes, ele pode se tornar familiar demais, desviando a nossa atenção e fazendo com que 

precisemos de estímulos com o grau cada vez mais elevado. Solomon cita diversos 

fatores que levam a adaptação: intensidade (estímulos de baixa intensidade fazem com 

que o impacto sensorial seja pqueno); duração (quando o tempo de exposição de um 

estímulo é longo, tende a diminuir o período de atenção); discriminação (se o estímulo 

for muito simples, não é dada grande atenção); exposição (quando encontramos um 

estímulo em diversos lugares, ele torna-se habitual diminuindo a atenção); e relevância 

(estímulos que não têm relevância não chamam a atenção).  

 Tratando-se de fatores de seleção dos estímulos sensoriais, segundo Solomon 

(2002) o próprio estímulo deve possuir um papel importante e determinará o alcance da 

atenção do consumidor. Todos esses fatores devem estar na mente dos profissionais de 

marketing no momento de decidir de que maneira estes estímulos serão colocados na 

mensagem, seja ela visual, auditiva, tátil, ou olfativa. Quanto mais imprevisível e 
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diferente o estímulo, maior será a atenção sobre ele. Solomon cita a Lei de Weber como 

exemplo, ou seja, quanto mais intenso for o estímulo, maior a mudança a ser notada.  

 Segundo Solomon (2002), o contraste entre os estímulos pode ser criado de 

diferentes formas: tamanho (tamanho maior do estímulo em contraste com a 

concorrência, maior atenção), cor (utilização das cores certas, maior atenção), posição 

(locais com maior probabilidade de visão do público-alvo, maior atenção) e novidade 

(modos, lugares e formatos inesperados tendem a atrair nossa atenção).  

 Após a exposição de um estímulo e a reação a ele por parte do consumidor, 

ocorre a interpretação desse estímulo, ou seja, segundo Solomon (2002), o significado 

que damos aos estímulos sensoriais. Por exemplo, pessoas diferentes podem ouvir o 

mesmo jingle, porém, podem possuir interpretações diferentes a respeito dele.  

 A interpretação dos estímulos sensoriais auditivos é o cerne deste trabalho de 

pesquisa, pois seleciona um corpus de quatro pessoas de uma mesma tribo, mas que 

podem possuir interpretações diferentes a respeito das peças. A partir da interpretação a 

estímulos mais próximos a cultura do público - alvo, é que se desenvolveu a hipótese 

deste estudo.  
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3. METODOLOGIA 

  

 Este estudo tratou-se de uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório 

descritivo e experimental, que realizou um estudo bibliográfico e documental. Segundo 

Gil, a pesquisa exploratória: 

 

tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema 
com vistas a tomá-lo mais explícito ou a construir hipóteses.[...] Pode-
se dizer que estas pesquisa tem como objetivo principal o 
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu 
planejamento é, portanto bastante flexível de modo que possibilite a 
consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado 
(GIL, 1991. p.25). 
  

 Além disso, como complementação foi realizada uma observação das reações 

dos entrevistados durante a apresentação dos jingles. Segundo Parker e Rea (2002) na 

observação, o foco do pesquisador está na 

 
 
reação ao objeto em estudo, sem interferir nele e apenas registrando as 
reações naturais do meio. Por exemplo, um funcionário do governo 
pode obter informações importantes a respeito das questões discutidas 
em um discurso observando as reações da platéia (2002, p.15) 

  

             A coleta de dados foi realizada através de entrevista em profundidade, com a 

apresentação de todos os jingles para todos os participantes da entrevista.  

             A tribo musical escolhida como objeto desta pesquisa foi a tribo emocore e os 

estilos musicais escolhidos para comporem os jingles foram: pagode, reggae, Pop rock e 

sertanejo. A letra dos jingles continha elementos de linguagem utilizados pela tribo 

emocore, como palavras no diminutivo, para colocar somente os efeitos de sentido 

musicais à prova. O critério de escolha da tribo emocore como amostra levou em 

consideração o grande impacto deste movimento, que “agregou um número 

impressionante de adeptos no mundo inteiro” (SANTOS, 2009, p.1). Como muitas 

outras tribos, ela teve sua origem através de um estilo musical e possui características de 

personalidade bastante delineadas. 

            Após a definição da amostra de cinco entrevistados, foi realizado um pré-teste 

com uma pessoa próxima ao autor deste estudo, com o intuito de corrigir e melhorar os 

questionamentos. Logo foram apresentados quatro jingles com estilos musicais 

diferentes para indivíduos representantes da tribo emocore. A mensagem das peças foi 

construída a partir de um produto fictício, com a utilização de estilos musicais 
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diferentes, porém com a mesma letra. Com o uso da entrevista em profundidade, o 

pesquisador pôde coletar informações de percepção a respeito das reações do receptor. 

A flexibilidade desta técnica permite ao informante que defina a maneira de direcionar 

suas respostas, e ao entrevistador, o ajuste necessário das perguntas. Neste sentido, 

Duarte afirma que: 

 
A entrevista em profundidade é um recurso metodológico que busca, 
com base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, 
recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, 
selecionada por deter informações que se deseja conhecer. Desta 
maneira, como na análise de Demo (2001, p. 10) sobre pesquisa 
qualitativa, os dados não são apenas colhidos, mas também resultado 
de interpretação e reconstrução pelo pesquisador, em diálogo 
inteligente e crítico com a realidade (DUARTE, 2008, p.62). 
 

  

 No roteiro da entrevista (Apêndice A) foram incluídas perguntas anteriores e 

posteriores a apresentação dos quatro jingles, visando descobrir se a hipótese gerada por 

este trabalho seria confirmada e o jingle da preferência de cada participante do corpus 

poderia ser um fator influenciador no momento da compra. As entrevistas foram 

individuais e tiveram como local a escola de música Musiartes.  

 Para apenas um entrevistado foi utilizado um limiar diferencial4 em relação à 

intensidade do jingle o qual faz parte da hipótese testada.  

 Para a execução (durante as entrevistas) dos jingles foi utilizado um notebook e 

caixas de som e para auxiliar na decupagem do material, foi utilizado um gravador de 

voz, ferramenta que abriu um leque de oportunidades para o pesquisador perceber 

pausas, alteração de voz e outros fatores influenciadores para a análise. 

 As entrevistas foram realizadas na escola de música Musiartes. Além do corpus 

ser formado por pertencentes da tribo emocore, todos eles também possuíam algum 

conhecimento musical, o que facilitou o trabalho de análise. 

 Na análise dos resultados foram utilizadas diversas técnicas acerca da percepção 

e comportamento do consumidor, como os limiares diferencial e absoluto, percepção 

seletiva, defesa perceptiva, posicionamento perceptivo, entre outros. A semiótica 

constituiu-se como uma variável complementar à verificação da percepção dos jingles 

pelo pesquisador da tribo emocore. 

  

  

                                                 
4 Elementos que podem aumentar ou diminuir a atenção do ouvinte. 
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4. ANÁLISES 

 

 Esta análise foi concretizada a partir da realização das entrevistas em 

profundidade acerca da percepção do corpus em relação aos quatro jingles referentes ao 

produto fictício “Ipod Extreme”, apresentados em estilos musicais diferentes.

 Primeiramente, foi realizado um pré-teste com um indivíduo familiar ao 

pesquisador. O objetivo deste pré-teste foi familiarizar o pesquisador com as questões 

abordadas neste trabalho, além de complementar o roteiro de entrevista. 

 

4.1 Pré-teste: 

Entrevistado: Cézar 

Idade: 37 anos  

 

Perguntas anteriores à apresentação dos jingles: 

 O entrevistado afirmou que seu estilo musical preferido é o rock e que possuia 

conhecimento sobre jingles publicitários, já havia comprado produtos em decorrência 

do respectivo jingle, porém não se recordava exatamente de quais produtos. 

 

Perguntas posteriores à apresentação dos jingles: 

 

 O entrevistado afirmou que o jingle que mais gostou foi o apresentado no estilo 

reggae, porém, achou melhor o que se apresentou no estilo pop rock. O entrevistador 

solicitou que ele explicasse a diferença entre “gostar” e “achar melhor”, e ele explicou 

que, musicalmente, preferiu o estilo reggae, mas que o que funcionaria melhor para a 

categoria em que o produto está inserido seria o estilo pop rock. 

 O entrevistado identificou corretamente o produto quando questionado sobre o 

seu conhecimento quanto ao produto anunciado. Além disso, relatou que o jingle que foi 

apresentado no estilo pop rock seria ideal para o público jovem. 
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 Em relação ao jingle preferido, o entrevistado afirmou ter achado engraçados os 

jingles que se apresentaram no estilo pagode e sertanejo. Afirmou também, ter achado 

“legal” os jingles que se apresentara no estilo rock e reggae. 

 

 Quanto à relação entre nível de atenção ao jingle executado na rádio e no 

momento da entrevista, o entrevistado afirmou primeiramente que daria a mesma 

importância se reproduzido no meio rádio, mas, logo após, surgiu uma dúvida e ele 

indagou que talvez o pagode chamasse mais sua atenção por ser engraçado. 

 O entrevistado afirmou que não compraria o produto por não precisar dele no 

presente momento. 

 

Análise do entrevistado: 

 

 Quanto à apresentação dos estímulos sensoriais, nesta entrevista, não houve a 

utilização de limiar diferencial, pois todos os jingles foras apresentados com a mesma 

intensidade e no mesmo contexto. 

 Quanto à atenção aos estímulos sensoriais, o entrevistado apresentou um alto 

grau de atenção aos jingles apresentados, pois soube descrever as características de cada 

jingle apresentado e os respectivos estilos musicais empregados. 

 Em relação à percepção seletiva do entrevistado, ele foi favorável ao jingle que 

se apresentou no estilo reggae, apesar de afirmar que o estilo pop rock possui maior 

afinidade com o produto em questão.  

 O entrevistado não apresentou nenhuma defesa perceptiva, pois gostou dos 

jingles que se apresentaram no estilo pop rock e reggae, e achou engraçado os demais 

estilos empregados nos jingles. 

 Tratando-se de fatores de seleção dos estímulos sensoriais, pôde-se perceber um 

contraste entre os estímulos através do fator novidade, no momento em que o 

entrevistado achou “engraçado” os estilos pagode e sertanejo, pois tratando-se de um 

produto que leva o nome de Ipod Extreme, que faz relação a potência, referente a um 

som mais “pesado”, o pagode, por ser um estilo mais irreverente, e o sertanejo, por 

haver uma maior sensibilidade sonora, vieram como surpresa, despertando um alto grau 

de atenção por parte do entrevistado. 

 

Interpretação das sensações: 
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 Pôde-se perceber que o entrevistado apresentou um posicionamento perceptivo 

favorável ao jingle que se apresentou no estilo reggae e pop rock. O reggae pela 

qualidade musical, e o rock, pela adequação a categoria do produto em questão. 

 

 A partir da realização dos pré-testes e das devidas correções para um melhor 

desempenho nas entrevistas, este trabalho pôde ser realizado e a hipótese de pesquisa 

pôde ser testada. A seguir, as análises de cada um dos cinco componentes do corpus, 

levando em consideração as técnicas de percepção do consumidor, semiótica e efeitos 

de sentido sonoros. 

 

4.2 Entrevistado número 1 

Nome: Fabiano 

Idade: 17 anos 

 

Perguntas anteriores à apresentação dos jingles: 

 

 O entrevistado afirmou que seu estilo musical preferido é o rock internacional e 

que já havia ouvido falar e tinha escutado alguns jingles, porém nunca haviam 

interferido na compra de um produto ou serviço. O participante do corpus pareceu 

inseguro sobre o assunto. 

 

Perguntas posteriores a apresentação dos jingles: 

 

 O jingle preferido pelo entrevistado foi o que se apresentou no estilo pop rock. 

Ele também soube identificar corretamente o produto.  Quanto às impressões sobre o 

jingle preferido, o entrevistado relatou que o jingle preferido é ideal para o público 

jovem. O participante afirmou também que sentiu a presença de elementos que lembram 

bandas novas no mercado, especialmente bandas gaúchas. 

 Quanto aos elementos musicais presentes no jingle preferido, o entrevistado 

afirmou ter gostado da parte instrumental, melodia e principalmente a harmonia. 

 Quanto à relação entre nível de atenção ao jingle executado na rádio e no 

momento da entrevista, ele afirmou novamente que o jingle preferido é direcionado ao 

público jovem, dando a entender que, por este motivo, daria a mesma atenção a ele em 
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ambas as situações. O entrevistado afirmou que compraria o produto dependendo do 

custo. 

 

Quanto à descrição dos estilos musicais empregados nos quatro jingles, o entrevistado 

não compreendeu a pergunta no primeiro momento, afirmando ter achado “legal” o 

jingle que se apresenta no estilo pagode. Após o entrevistador repetir a pergunta com 

mais clareza, o entrevistado descreveu os estilos na seguinte ordem: pagode, reggae, 

rock. Porém, houve uma certa indecisão a respeito do quarto estilo musical, pois o 

entrevistado após um período de reflexão, indagou com incerteza que o estilo musical 

empregado no quarto jingle seria “gaúcho” ou “pop”. 

 

Notas de 1 a 10 atribuídas a cada jingle:  

Pagode: nota 6. 

Reggae: nota 7. 

Pop rock: nota 9. 

Sertanejo: nota 5. 

 

Análise do entrevistado número 1: 

 

Em relação aos estímulos sensoriais, nesta entrevista, não houve a utilização de limiar 

diferencial, pois todos os jingles foram apresentados com a mesma intensidade e no 

mesmo contexto. O entrevistado apresentou um alto grau de atenção aos jingles 

apresentados, pois soube descrever os estilos musicais empregados na ordem correta de 

apresentação dos mesmos.  

 A percepção seletiva do entrevistado foi favorável ao jingle que se apresentou no 

estilo pop rock. Ele apresentou uma defesa perceptiva em relação ao jingle que se 

apresenta no estilo sertanejo. 

 Tratando-se de fatores de seleção dos estímulos sensoriais, pôde-se perceber um 

contraste entre os estímulos através do fator novidade, no momento em que o 

entrevistado achou “legal” o estilo pagode, pois tratando-se de um produto que leva o 

nome de Ipod Extreme, que faz relação a potência, referente a um som mais “pesado”, o 

pagode, por ser um estilo mais irreverente, veio como surpresa despertando um alto 

grau de atenção por parte do entrevistado. 
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Interpretação das sensações: 

 Pôde-se perceber que o entrevistado apresentou um posicionamento perceptivo 

favorável ao jingle que se apresenta no estilo pop rock, pois acredita ser ideal para o 

público jovem, dedicando uma maior atenção a este estilo musical.  

 

 

4.3 Entrevistada número 2 

Nome: Juliana  

Idade: 17 anos  

 

 

Perguntas anteriores à apresentação dos jingles: 

 

 A entrevistada 2 afirmou que seus estilos musicais preferidos são  Rock e Mpb. 

Afirmou também possuir conhecimento sobre jingles e já ouviu diversos deles. Quanto 

à relevância do jingle, afirmou nunca ter interferido na compra de um produto ou 

serviço. 

 

Perguntas posteriores à apresentação dos jingles: 

 

 O jingle preferido pelo entrevistado 2 foi o que se apresentou no estilo pagode. 

Ele ressalta a frase “o que eu mais gostei foi do pagode, por incrível que pareça”, 

demonstrando sua incompatibilidade com o estilo musical. Ela afirmou que preferiu este 

estilo por ser o mais “engraçado” e por ter sido o primeiro a ser apresentado. 

 Em relação ao conhecimento sobre o produto anunciado, a entrevistado 

identificou o produto apenas como Ipod, demonstrando certa falta de atenção na letra do 

jingle. 

 Quanto ao que sentiu em relação ao jingle preferido, a participante afirmou 

novamente que achou engraçado e que se ouvisse em algum veículo iria dedicar um alto 

grau de atenção ao jingle. A entrevistada afirmou novamente que dedicou maior atenção 

ao jingle que se apresentou no estilo pagode por ser o primeiro e que não dedicou a 

mesma atenção aos outros jingles. 

 Quanto aos elementos musicais presentes no jingle preferido, ele afirmou ter 

gostado da melodia. 
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 Quanto à relação entre nível de atenção ao jingle executado na rádio e no 

momento da entrevista a entrevistada afirmou que daria a mesma atenção ao jingle se 

fosse reproduzido no meio rádio. Afirmou também que não saberia se o jingle a 

influenciaria na compra, porém, ela iria interessar-se pelo produto ao menos para saber 

do que se trata. 

 A entrevistada relacionou os estilos musicais empregados nos jingles na seguinte 

ordem: pagode, sertanejo e rock. Porém, houve um momento de reflexão por parte da 

entrevistada para descrever o estilo reggae. 

 

Notas de 1 a 10 atribuídas a cada jingle:  

Pagode: nota 8. 

Reggae: nota 7. 

Pop rock: nota 5. 

Sertanejo: nota 3. 

 

Análise do entrevistado número 2: 

 

Apresentação dos estímulos sensoriais: 

 Nesta entrevista, não houve a utilização de limiar diferencial, pois todos os 

jingles foram apresentados com a mesma intensidade e no mesmo contexto. 

 A entrevistada apresentou um baixo grau de atenção aos jingles apresentados, 

pois não soube descrever os estilos musicais na ordem correta de apresentação dos 

mesmos, não identificou corretamente o produto e afirmou ter dado maior atenção ao 

jingle que se apresenta no estilo pagode por ter sido o primeiro, e não dedicou a mesma 

atenção aos outros jingles. 

 A percepção seletiva da entrevistada foi favorável ao jingle que se apresenta no 

estilo pagode. 

 A entrevistada apresentou uma defesa perceptiva em relação ao jingle que se 

apresenta no estilo reggae, pois hesitou em descrevê-lo. Houve também uma certa 

defesa  perceptiva em todos os estilos seguintes ao pagode. Como a própria entrevistada 

afirmou, não dedicou muita atenção aos demais jingles. 

 Tratando-se de fatores de seleção dos estímulos sensoriais, pôde-se perceber um 

contraste entre os estímulos através do fator novidade, no momento em que a 

entrevistada achou “engraçado” o estilo pagode. Isso deve-se também a utilização de 
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signos sonoros, como a interpretação vocal satirizada do estilo pagode, fazendo uma 

relação com o humor. 

 

Interpretação das sensações: 

 Pôde-se perceber que a entrevistada apresentou um posicionamento perceptivo 

favorável ao jingle que se apresenta no estilo pagode, pois o achou engraçado e capaz de 

despertar a curiosidade a respeito do produto anunciado. Porém, houve um baixo 

posicionamento perceptivo a respeito do jingle que se apresenta no estilo sertanejo.  

 

4.4 Entrevistado número 3: 

Nome: Guilherme  

Idade: 19 anos  

 

 

Perguntas anteriores à apresentação dos jingles: 

 

 O entrevistado 3 afirmou que o seu estilo musicais preferido é o Rock. Afirmou 

também possuir conhecimento sobre jingles. Quanto à relevância do jingle, afirmou 

nunca ter interferido na compra de um produto ou serviço, porém, alguns jingles já 

chamaram bastante a sua atenção.   

 

Perguntas posteriores à apresentação dos jingles: 

 

 O jingle preferido pelo entrevistado 3 foi o que se apresentou no estilo Reggae.   

 Em relação ao conhecimento sobre o produto anunciado, o entrevistado 

identificou corretamente o produto. O entrevistado afirmou ter achado o estilo reggae 

melhor produzido.  

 Quanto ao que sentiu em relação ao jingle preferido, o participante afirmou que 

“soou mais harmônica; foi o que mais sentou; o que mais achei legal”. 

Quanto aos elementos musicais presentes no jingle preferido, ele afirmou ter gostado da 

melodia. 

 Quanto à relação entre nível de atenção ao jingle executado na rádio e no 

momento da entrevista o entrevistado afirmou primeiramente que daria a mesma 

atenção ao jingle se fosse reproduzido no meio rádio. Após a intervenção do 
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entrevistador esclarecendo melhor a pergunta, o entrevistado afirmou que talvez não 

daria a mesma atenção quando reproduzido no meio rádio, mas que mesmo assim, 

chamaria sua atenção. 

 

 O entrevistado relacionou corretamente todos os estilos musicais empregados 

nos jingles, na mesma ordem de apresentação dos mesmos. 

 

Notas de 1 a 10 atribuídas a cada jingle:  

Pagode: nota 7. 

Reggae: nota 9. 

Pop rock: nota 7. 

Sertanejo: nota 8. 

 

Análise do entrevistado número 3: 

 

 Nesta entrevista, houve a utilização de limiar diferencial, pois o jingle que se 

apresenta no estilo pop rock foi apresentado com uma intensidade inferior aos outros 

jingles. Este pode ter sido um fator decisivo na escolha do entrevistado pelo estilo 

reggae, afinal seu estilo musical preferido é rock. 

 O entrevistado apresentou um alto grau de atenção aos jingles apresentados, pois 

identificou o produto anunciado, soube descrever os estilos musicais na ordem correta 

de apresentação dos jingles, e afirmou ter dado maior atenção ao jingle que se apresenta 

no estilo reggae por, segundo ele, ter sido melhor produzido e arranjado. 

 A percepção seletiva do entrevistado foi favorável ao jingle que se apresenta no 

estilo Reggae. 

 O entrevistado apresentou uma defesa perceptiva em relação ao jingle que se 

apresenta no estilo pagode por não fazer parte de sua bagagem cultural (percepção 

através da nota baixa atribuída), e também ao jingle que se apresenta no estilo pop rock 

(percepção através da nota baixa atribuída), por ter sido utilizado um limiar diferencial 

no momento em que foi reproduzido com uma intensidade inferior aos demais jingles. 

 Tratando-se de fatores de seleção dos estímulos sensoriais, o que chamou a 

atenção do entrevistado, foi a qualidade da produção do estilo escolhido. Afinal, o jingle 

que se apresenta no estilo reggae é o mais composto levando em consideração 

elementos instrumentais e vocais, ou seja, além da utilização dos signos sonoros do 
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reggae, há também a utilização de vozes auxiliares que compõem e engrandecem a 

harmonia do jingle. 

 

Interpretação das sensações: 

 Pôde-se perceber que o entrevistado apresentou um posicionamento perceptivo 

favorável ao jingle que se apresenta no estilo reggae, pois o definiu como o jingle de 

melhor qualidade. Porém, houve um baixo posicionamento perceptivo a respeito do 

jingle que se apresenta no estilo pagode, devido a carga cultural do entrevistado e ao 

jingle que se apresenta no estilo pop rock, pela utilização de limiar diferencial através 

da baixa intensidade na apresentação do jingle.  

 

4.5 Entrevistado número 4: 

Nome: Jones 

Idade: 23 anos  

 

 

Perguntas anteriores à apresentação dos jingles: 

 O entrevistado 4 afirmou que o seu estilo musicais preferido é o Rock. Afirmou 

também possuir conhecimento sobre jingles. Quanto à relevância do jingle, afirmou 

nunca ter interferido na compra de um produto ou serviço. 

 

Perguntas posteriores a apresentação dos jingles: 

 

 O jingle que se apresentou no estilo pop rock foi o preferido pelo participante, 

porém, relatou ter gostado também do reggae.  

 Quanto ao conhecimento sobre o produto anunciado, o entrevistado identificou o 

produto como Ipod apenas.  

 Em relação às impressões sobre o jingle preferido, o entrevistado afirmou ter 

gostado da levada e do instrumental do rock. Ele ainda afirmou ter gostado do reggae 

por ser diferente. 

 Quanto aos elementos musicais presentes no jingle preferido, o entrevistado 

afirmou que o reggae trouxe elementos do músico Armandinho, porém diz que o rock 

não o remeteu a nada e que não prestou muita atenção a ele. 
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 Nesta entrevista em particular, houve um questionamento sobre a hipótese de 

que as letras fossem diferentes, mas o entrevistado identificou a utilização de uma 

mesma letra empregada para os quatro jingles. 

 

Quanto à descrição dos estilos musicais empregados nos quatro jingles, O entrevistado 

relacionou corretamente todos os estilos musicais, porém, numa ordem diferente. Ele 

citou rock, sertanejo e reggae e, após uma reflexão, ele afirmou que o primeiro jingle a 

ser apresentado foi o que se encontrava no estilo pagode. 

 

Notas de 1 a 10 atribuídas a cada jingle:  

Pagode: nota 5. 

Reggae: nota 9. 

Pop rock: nota 10. 

Sertanejo: nota 3. 

 

Análise do entrevistado número 4: 

 

 Nesta entrevista, não houve a utilização de limiar diferencial, pois todos os 

jingles foras apresentados com a mesma intensidade e no mesmo contexto. 

 O entrevistado apresentou um baixo grau de atenção aos jingles apresentados, 

pois não identificou corretamente o produto anunciado, não soube descrever os estilos 

musicais na ordem correta de apresentação dos jingles e afirmou ter dado maior atenção 

ao jingle que se apresenta no estilo pop rock, porém soube descrever melhor as 

impressões sobre o jingle que se apresenta no estilo reggae. 

 A percepção seletiva do entrevistado foi favorável ao jingle que se apresenta no 

estilo rock, porém, segundo suas impressões, o entrevistado demonstra estar confuso ao 

definir melhor o jingle que se apresenta no estilo reggae. 

 O entrevistado apresentou uma defesa perceptiva em relação ao jingle que se 

apresenta no estilo pagode e sertanejo por não fazer parte de sua bagagem cultural 

(percepção através da nota baixa atribuída). O entrevistador, sentindo a carência de 

atenção por parte do entrevistado, testou a hipótese de haver uma defesa perceptiva em 

relação a todos os jingles apresentados no momento que indagou ao entrevistado qual 

das quatro letras ele preferiu. Porém o entrevistado percebeu que se tratava da mesma 

letra 
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 Tratando-se de fatores de seleção dos estímulos sensoriais, houve um contraste 

de novidade entre os estímulos sensoriais no momento em que o entrevistado afirma ter 

gostado também do jingle que se apresenta no estilo reggae por ele ser diferente.  

Interpretação das sensações: 

 Pôde-se perceber que o entrevistado apresentou um posicionamento perceptivo 

favorável ao jingle que se apresenta no estilo rock, porém, se tornou-se confusa quando 

o entrevistado entra em conflito com suas próprias conclusões no momento em que 

define melhor o estilo reggae. Houve um baixo posicionamento perceptivo acerca dos 

jingles que se apresentam no estilo pagode e sertanejo - em decorrência de sua carga 

cultural – percebido através das notas baixas atribuídas aos jingles apresentados nestes 

estilos.  

 

4.6 Entrevistado número 5: 

Nome: Guilherme 

Idade: 18 anos  

 

Perguntas anteriores à apresentação dos jingles: 

  

 O entrevistado 5 afirmou que o seu estilo musicais preferido é o Rock. No 

momento em que lhe foi questionado o significado de jingle, ele não soube responder, 

chegando até a fazer uma comparação com slogan. Após o esclarecimento do 

entrevistador sobre a definição de jingle, o entrevistado afirmou ter conhecimento de 

algumas peças. Quanto à relevância do jingle, afirmou nunca ter interferido na compra 

de um produto ou serviço, porém o entrevistado afirma lembrar de algum produto pela 

reprodução do jingle.. 

 

Perguntas posteriores a apresentação dos jingles: 

 

 O jingle que se apresentou no estilo pop rock foi o preferido pelo participante. 

 Quanto ao conhecimento sobre o produto anunciado, o entrevistado identificou o 

produto corretamente. 

 Em relação às impressões e sentimentos sobre o jingle preferido, o entrevistado 

afirmou ter gostado da harmonia.  
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 Quanto à relação entre nível de atenção ao jingle executado na rádio e no 

momento da entrevista, o entrevistado afirmou que não gosta de jingles publicitários.e 

que daria a mesma atenção ao jingle se fosse reproduzido no meio rádio. Porém afirmou 

não saber se compraria o produto mas daria uma olhada. 

 Quanto à descrição dos estilos musicais empregados nos quatro jingles, o 

entrevistado não soube identificar corretamente os quatro estilos musicais empregados 

nos quatro jingles. Ele descreveu os jingles na seguinte ordem: “pagode, sei lá, rock, 

sertanejo, samba e tem um que eu esqueci”. 

 

Notas de 1 a 10 atribuídas a cada jingle:  

Pagode: nota 7. 

Reggae: nota -. 

Pop rock: nota 8. 

Sertanejo: nota 5. 

Obs: O entrevistado atribuiu nota 7 para o reggae, porém, no momento de descrever os 

quatro estilos musicais empregados nos jingles, ele adicionou o estilo samba que é 

inexistente e não lembrou do estilo reggae. Por isso, a nota dada ao estilo reggae foi 

anulada. 

 

Análise do entrevistado número 5: 

 

 Nesta entrevista, não houve a utilização de limiar diferencial, pois todos os 

jingles foras apresentados com a mesma intensidade e no mesmo contexto. 

 Quanto a atenção aos estímulos sensoriais, o entrevistado apresentou um 

baixíssimo grau de atenção aos jingles apresentados, pois não soube descrever todos 

estilos musicais empregados, e ainda por cima, acrescentou um estilo inexistente. 

 A percepção seletiva do entrevistado foi favorável ao jingle que se apresentou no 

estilo rock. 

 O entrevistado apresentou defesa perceptiva em relação à própria pesquisa em si, 

no momento em que acrescentou um estilo inexistente, não identificou o estilo reggae e 

declarou não gostar de jingles publicitários. Estabeleceu-se então um alto grau de 

vigilância perceptiva. Além disso, o entrevistador percebeu a ansiedade do entrevistado 

pelo término da entrevista no momento em que o influenciava e ele assimilava, 

confirmando as indagações. 
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Interpretação das sensações: 

  

 Pôde-se perceber que o entrevistado apresentou um posicionamento perceptivo 

favorável ao jingle que se apresenta no estilo rock, apesar de apresentar um baixíssimo 

grau de percepção em relação a todos os jingles apresentados.  
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4.7 QUADRO RESUMO DAS ANÁLISES 

 

 

 NOTA ESTILO 

POP ROCK 

NOTA ESTILO 

REGGAE    

NOTA ESTILO 

SERTANEJO 

NOTA ESTILO 

PAGODE 

ENTREVISTADO 1 9 7 5 6 

ENTREVISTADO 2 5 7 3 8 

ENTREVISTADO 3 7 9 8 7 

ENTREVISTADO 4 10 9 3 5 

ENTREVISTADO 5 

 

8 
 

- 
 

5 
 

7 
 

  

 

 Com as notas atribuídas a cada jingle, pôde-se perceber que de um total de 50 

pontos, o jingle que se apresentou no estilo pop rock somou 39 pontos. O que se 

apresentou no estilo reggae somou 32 pontos, embora não tenha sido lembrado por um 

dos integrantes do corpus. O que se apresentou no estilo sertanejo, o qual houve uma 

maior defesa perceptiva, ficou em último lugar com 24 pontos. E, por fim, o jingle que 

se apresentou no estilo pagode somou 33 pontos.  

 Através destes dados, a hipótese de que os integrantes do corpus teriam o jingle 

que se apresenta no estilo pop rock como preferido, foi comprovada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Após a realização das entrevistas em profundidade, foi confirmada a hipótese de 

que os integrantes do corpus teriam o jingle que se apresenta no estilo pop rock como 

preferido, porém, com algumas conclusões interessantes e inesperadas por parte do 

pesquisador. Dos cinco participantes do corpus, três escolheram o jingle que se 

apresenta no estilo pop rock como preferido, um participante demonstrou preferência 

pelo jingle que se apresenta no estilo reggae e um participante escolheu o jingle que se 

apresenta no estilo pagode. 

 Em relação ao conhecimento a respeito de jingles publicitários, apenas um dos 

participantes relatou não ter conhecimento sobre o significado do termo. Além disso, 

todos os participantes já tiveram alguma experiência com jingles publicitários, seja 

como fator influenciador de compra ou agente para a lembrança de marca. 

 Através da utilização de técnicas de percepção do comportamento do 

consumidor, tendo a semiótica sonora como teoria de apoio, foi possível perceber as 

reações dos participantes do corpus. Os elementos utilizados na produção dos jingles e 

técnicas de amostragem foram fatores imprescindíveis para a análise das entrevistas em 

profundidade.  

 Um dos participantes do corpus que tinha o estilo musical rock como preferido, 

escolheu o jingle que se apresenta no estilo reggae, pois no momento da apresentação 

dos quatro jingles, o que se apresenta no estilo rock foi reproduzido com uma 

intensidade bastante inferior em comparação aos demais jingles. Além disso, o jingle 

que se apresenta no estilo reggae, tratando-se de produção, foi o mais rico em elementos 

sonoros tanto instrumentais como vocais, o que possibilitou um grande impacto sobre a 

maioria dos integrantes do corpus, no momento em que a preferência pelo estilo rock 

predominava entre os participantes, mas a simpatia pelo reggae foi evidente. 

 O que mais intrigou o pesquisador foi a preferência por parte de um dos 

entrevistados pelo jingle que se apresenta no estilo pagode. Isso se deve a maneira como 

este jingle foi produzido, com a utilização de signos sonoros como a voz caricata. O 

entrevistado relatou ter achado o jingle engraçado. Pode-se concluir que o contraste 
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entre o próprio produto e o estilo pagode abarcou o surgimento da novidade, do 

inesperado com um toque de humor, ou seja, mesmo não sendo o estilo musical 

preferido e, talvez até o mais contrastante, o jingle poderá acarretar uma forte lembrança 

de marca. 

 Enfim, pode-se concluir que o estilo pop rock seria o ideal para atingir a tribo 

emocore, comprovando a hipótese gerada por esta pesquisa. Conclui-se também que, a 

utilização de elementos sonoros que caracterizam o humor pode levar a uma forte 

lembrança de marca. O pesquisador também ficou surpreso com as revelações de 

preferência de alguns integrantes do corpus, já que alguns escolheram como preferidos 

jingles que se apresentam em estilos musicais diferentes e contrastantes do deles.  

 Estas considerações levam a reflexão sobre as atitudes de membros de tribos que 

vivem através de uma convivência fechada entre os próprios integrantes e, quando 

inseridos em outro contexto, demonstram afinidades por elementos culturais diferentes 

do seu grupo fechado. Ou seja, é possível, através do jingle publicitário, atingir diversas 

tribos com a utilização de apenas um estilo musical, levando em consideração o 

público-alvo e a categoria de produto. 
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APÊNDICE A 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA: 
 

1- Você sabe o que são jingles publicitários? 

2- Algum jingle já levou você à compra de um produto ou serviço? 

 

APÓS A APRESENTAÇÃO DE CADA JINGLE: 

 

3- Qual o jingle que mais gostou? 

4- Qual o produto anunciado nos jingles? 

5- Comente suas impressões a respeito destes jingles. 

6- Diga o que você sente em relação ao jingle preferido, se lembra algo ou alguma 

banda. 

7- Que elementos musicais (instrumentos, melodia, harmonia) marcaram em sua 

mente para a escolha do jingle? 

8- Se o jingle de sua preferência fosse executado na rádio você daria a mesma 

atenção a ele? 

9- Você compraria o produto anunciado por alguns destes jingles? 

10-  Descreva os quatro estilos musicais empregados nos jingles. 

11- Dê uma nota de 1 a 10 para cada jingle apresentado.  

 
 
 
 
 
 


