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"In every life we have some trouble, 

When you worry you make it double 

Don't worry, be happy". 

 

(Robert Nesta Marley)  
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RESUMO 

 

O presente estudo faz uma comparação do processo criativo na criação de jingles em agências 

de publicidade e produtoras de áudio. Para isso foram abordados assuntos referentes ao jingle, 

à criatividade, ao processo criativo, briefing de criação, e a atuação dos profissionais em 

ambas empresas. Procurou-se assim, averiguar quais as semelhanças e diferenças nos 

processos criativos realizados pelos profissionais destes segmentos. A abordagem 

metodológica desta pesquisa, de caráter qualitativo, baseia-se em pesquisa bibliográfica, 

técnica de entrevista e método de análise comparativa, possibilitando assim a compreensão 

das peculiaridades presentes nos processos criativos desempenhados pelos profissionais 

pesquisados. A partir da comparação dos dados coletados pelas entrevistas, identificou-se 

características semelhantes e diferentes nos métodos de busca de referência, motivação, 

utilização do brainstorm como técnica criativa e as responsabilidades dos profissionais 

criativos que atuam nas empresas estudadas. 

 

Palavras-chave: Comunicação. Publicidade. Processo criativo. Jingle. 

 

ABSTRACT 

 

The present study is a comparison of the creative process in creating jingles for advertising 

agencies and producers of audio. For this were discussed issues concerning the jingle, the 

creativity, the creative process, creative briefing, and the work of professionals in both 

companies. Sought to thereby ascertain their similarities and differences in creative processes 

performed by professionals these segments. The methodological approach of this research, 

qualitative, is based on a literature review, interview technique and method of comparative 

analysis, thus enabling the understanding of the peculiarities present in creative processes 

performed by the professionals surveyed. From the comparison of data collected from 

interviews, we identified similar and different features in the search methods Reference, 

motivation, use of creative technique to brainstorm and responsibilities of creative 

professionals who work in the companies studied. 

 

Keywords: Communication. Advertising. Creative process. Jingle. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o crescimento dos investimentos na área de publicidade no país e as aberturas 

presentes na Legislação Integral da ABAP, o desenvolvedor de jingles não precisa ser 

necessariamente um publicitário por formação, em função disso, a criação de jingles é 

realizada tanto por publicitários, em agências de publicidade, como também por produtores 

musicais nas produtoras de áudio e estúdios independentes. Estas aberturas modificaram o 

espaço de produção criativa, criando empresas voltadas para inúmeras áreas inerentes à 

publicidade, inclusive a produção fonográfica. 

Com o desenvolvimento do mercado de criação de jingles, hoje, o meio publicitário  faz 

uso constante destas peças, visto seu grande poder de persuasão e fixação, quando elaborado 

em concordância com a unidade de campanha e seu conceito criativo. O jingle possui uma 

melodia integrada ao conteúdo literário que da um suporte maior ao discurso apresentado pela 

campanha, agindo de forma congruente e possibilitando uma proximidade maior com os 

impactos planejados no plano de mídia. A produção de anúncio sonoro necessita de uma série 

de características que precisam estar presentes na peça como uma linguagem adequada ao 

público alvo, arranjo musical condizente com o cotidiano e preferência musical do receptor. 

Com a evolução do mercado e o desenvolvimento de funções mais específicas no meio 

fonográfico, surgiram as produtoras de áudio, empresas destinadas a produção fonográfica 

solicitada pelas agências de publicidade que não possuíam o aparato eletrônico ou 

conhecimento técnico necessário para a produção de jingles. A partir daí, as agências de 

publicidade possuíam a sua disposição profissionais e equipamentos destinados à produção 

fonográfica, o que facilitava a formulação novas campanhas, visto que as produtoras de áudio 

já atuavam como empresas terceirizadas. 

Conforme o fluxo de trabalho em uma agência, ou qualquer empresa voltada à criação e 

produção publicitária, ao se pensar em como desenvolver determinada peça em uma 

campanha, lembramos de dados presentes no briefing que orientam a criação da peça. Porém, 

o processo criativo que concebe cada peça ocorre de formas variadas, levando em 

consideração aspectos específicos do profissional e seu modo de trabalho. Desta forma, no 

presente trabalho, procuramos descobrir quais são as semelhanças e diferenças nos processos 

criativos realizados por profissionais criativos de agências de publicidade e produtoras de 

áudio na criação de um jingle. 

Essa peça de pequena duração que concilia redação e melodia, assim como qualquer 

peça publicitária, possui um processo criativo. Baseando-se nestas empresas, agências e 



8 

 

produtoras de áudio, procuramos identificar fatores decorrentes dessa variação produtiva do 

mercado publicitário na criação de jingles. Assim, buscamos compreender as estratégias e 

técnicas utilizadas desde a ideia inicial até a peça finalizada, procurando ressaltar as 

peculiaridades presentes nos processos criativos desenvolvidos pelos profissionais 

pesquisados.  

Estudar a organização do pensamento criativo dos profissionais e como se utilizam das 

técnicas para transformar a imaginação e os dados presentes no briefing de criação em 

músicas publicitárias, nos proporciona uma orientação em relação ao modo de desenvolver 

determinadas peças de forma contínua, esquivando-se dos bloqueios mentais e projetando 

nossa própria rota para a criação, respeitando os prazos de entrega do material. Em função 

disso, entender como se difere a produção da peça criada pelo redator na agência de 

publicidade e o produtor de áudio, implica uma maior compreensão do mercado e como se dá 

o desenvolvimento de uma parte crucial de uma campanha publicitária que envolva o jingle. 

Com o constante bombardeamento de informação sofrido pelo consumidor no mundo 

repleto de anúncios, as peças publicitárias precisam produzir uma fixação da marca, e uma 

das estratégias utilizadas com este fim é a de repetição. Esta estratégia se faz presente nos 

jingles, pois busca fixar o produto ou serviço oferecido a partir da repetição na letra ou no 

arranjo musical. Como o jingle apropria-se bastante da repetição, a peça pode ser reproduzida 

pelo público e criar uma mídia espontânea. Esta repercussão pode ser positiva ou negativa, 

dependo de diversos fatores, como o modo como a peça foi elaborada e assuntos abordados na 

peça. 

Para entender como se dá a produção de um jingle, foco principal deste trabalho, 

precisamos compreender suas etapas de produção enquanto peça publicitária, pois 

 

 

é interessante entender como este fluxo acontece. Geralmente, em um primeiro 

momento, Planejamento e Atendimento da agência contratada irão determinar os 

objetivos da comunicação e, em seguida, como atingi-los, o que supõe o uso de uma 

estratégia criativa e a escolha dos meios que serão utilizados. A forma como esta 

estratégia será elaborada dependerá do público a que se destina ─ sua idade, sexo, 

nível social, local de origem ─ visto que poucos produtos poderão tencionar atingir 

homens e mulheres, jovens e velhos por igual, de forma que deverá ser previamente 

determinado a que parte da população a comunicação irá se destinar a fim de ser 

mais eficaz (REÁTEGUI, 1994, p. 33). 
 

 

Assim, o jingle é desenvolvido a partir de um briefing, que contém as principais 

informações necessárias para a produção criativa, e entender como funciona o seu processo de 

criação passa pela compreensão dos elementos textuais presentes no jingle. Carvalho (2002), 
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afirma que a letra pode conter rimas e repetições para fixar a mensagem do anunciante, 

salientando que "quando se trata de fixar na memória do receptor, o nome de marca ou um 

slogan, associados a qualidade do produto que se deseja vender, todos os meios de insistência 

são considerados" (CARVALHO, 2002, p. 67). Cada forma de fixar a marca do anunciante é 

válida, mesmo que para isso tenhamos que repetir várias vezes a ideia/produto/serviço 

oferecido na letra do jingle.  

Como o presente trabalho tem como amostra profissionais de segmentos diferentes da 

produção criativa, os papéis desempenhados profissionalmente se diferem pelo tipo de peças 

que criam no seu dia-a-dia. Portanto, para compreender o processo criativo, precisamos 

compreender aspectos relacionados a criatividade e o seu emprego por ambos profissionais. 
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2 CRIATIVIDADE 

 

Para estudarmos o processo criativo, primeiramente vamos abordara definiçãode 

criatividade. Duailibi e Simonsen (2000), apontam que a palavra criatividade tem sido 

confundida com a técnica de criar anúncios e salientam que a "criatividade é uma técnica de 

resolver problemas" (DUAILIBI; SIMONSEN, 2000, p. 2).  

Ostrower (1997), afirma que por muito tempo relacionou-se o ato de criar, desinibir-se 

de bloqueios mentais e dar forma a pensamentos e idéias abstratas apenas ao âmbito artístico, 

concedendo de certa forma uma "licença poética mental" para os integrantes do mundo das 

artes. Porém, o ato de criar faz parte da vida de todas as pessoas, basicamente ligado à 

capacidade de compreender e relacionar fenômenos, pois 

 

 

criar é, basicamente , formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer que 

seja o campo de atividade, trata-se, nesse "novo", de novas coerências que se 

estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e 

compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de 

compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar 

(OSTROWER, 1977, p. 9). 

 

 

Pode-se afirmar que o ato de criar não deve ser relacionado a apenas uma camada da 

sociedade, pois se configura como uma necessidade do ser humano, intrinsecamente ligada a 

sua existência, com a solução de problemas do dia-a-dia, desenvolvendo a evolução da sua 

espécie. Desta forma, compreende-se que “o homem cria, não apenas porque quer, ou porque 

gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente, 

ordenando, dando forma, criando" (OSTROWER, 1997, p. 10). O ato criador dá-se desde a 

antiguidade, desde as primeira culturas e raciocínios, onde o homem estabelece uma relação 

entre os acontecimentos que ocorrem na realidade a sua volta e os que se dão no seu interior. 

O resultado desta relação configura a criação, ou seja, forma o novo.  

Para Duailibi e Simonsen (2000), a utilização da criatividade abrange muito mais do 

que a comunicação, podendo ser aplicada a diversas áreas como à medicina, ao marketing e às 

finanças.  
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Toda empresa é a solução criativa para uma angústia gerada por um problema. O 

homem de negócios identifica uma necessidade não satisfeita, ou malsatisfeita, e vê 

nela a oportunidade de obter uma recompensa. A atividade criadora é sempre 

precedida dessa angústia. Freud já havia definido a criatividade como originária de 

um conflito dentro do inconsciente (id); mais cedo ou mais tarde, o inconsciente 

produz uma solução para esse conflito. Se a solução reforça uma atividade 

pretendida pelo ego (...) teremos como resultado um comportamento criador 

(DUAILIBI; SIMONSEN, 2000, p. 2). 

 

 

Seguindo a compreensão de que a criatividade é inerente ao ser humano e a resolução 

dos seus problemas diários, sejam profissionais ou não, Ostrower (1997), afirma que a 

compreensão dos eventos externamente percebidos pelo ser humano se relaciona com os 

eventos que se dão no seu interior, dando abertura para várias interpretações de uma só forma. 

A partir desta interpretação o ser humano produz uma "bagagem cultural", ou seja, um acervo 

de recursos ligados aos seus sentidos, assim produz relações e organiza as formas que 

percebe, tornando-se peça chave para a união destes eventos para a concepção de uma nova 

forma. 

Podemos pressupor que o homem cria de forma articulada, em caráter intencional, pois 

a atitude que toma quando organiza suas atividades mentais na solução de um futuro 

problema, ou seja, na concretização de ideias mentais no mundo físico, configura sua 

intencionalidade. Assim, o ser humano mobiliza-se a partir de inclinações de sua imaginação 

para articular suas atitudes no agir físico, ligando mente e corpo no momento que concretiza 

sua ideia mental.  

 

2.1 EMPREGO PROFISSIONAL DA CRIATIVIDADE 

 

As campanhas publicitárias desenvolvidas por agências de publicidade, para 

Burtenshaw (2010), dependem do conceito criativo. O autor descreve este conceito como um 

pilar para qualquer campanha publicitária, afirmando que o trabalho de desenvolver um 

conceito original e desencadear uma grande variedade de ideias é responsabilidade da equipe 

de criação.  

As peculiaridades entre os profissionais na elaboração do conceito e na concepção de 

ideias são salientadas pelo autor, que afirma que "diferentes equipes de criação, assim como 

os indivíduos que as compõem, costumam desenvolver seus próprios métodos para ter ideias. 

O que funciona para uma equipe pode não funcionar para outra" (BURTENSHAW, 2010, p. 

96). Desta forma, verifica-se que o processo criativo pode alterar-se, dependendo de fatores 
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como o conhecimento do comportamento do consumidor e o âmbito cultural em que o 

criativo e seu target estão incluídos. 

Ao agir na realidade em que está inserido de forma cultural, segundo Ostrower (1997), o 

homem, dentro de certas concepções já definidas por um conjunto, segue suas atitudes a partir 

de modelos presentes em sua cultura. Quanto à conceituação deste termo 

 

 

procuramos definir aqui o que entendemos por cultura: são as formas materiais e 

espirituais com que os indivíduos de um grupo convivem, nas quais atuam e se 

comunicam e cuja experiência coletiva pode ser transmitida através de vias 

simbólicas para a geração seguinte (OSTROWER, 1997, p. 13). 

 

 

A cultura de determinado âmbito social, constrói certas interpretações coletivas e cria 

conflito de opiniões, pois os acontecimentos são compreendidos de forma diferente de uma 

pessoa para outra, de acordo com a sensibilidade e consequentemente a percepção de cada 

um.  

 

2.2 SENSIBILIDADE E PERCEPÇÃO 

 

De acordo com Ostrower (1997), a sensibilidade, fator crucial para a percepção dos 

acontecimentos que rodeiam nosso ser, desenvolve-se em todos os homens, em caráter 

inconsciente e natural em sua maioria, porém difere-se de pessoa em pessoa, desenvolvendo-

se em maior quantidade em certas áreas em cada ser humano. Assim, desenvolve-se a 

diversidade de sentimentos e estímulos que se diferem em cada ser humano.  

Seguindo esse raciocínio, considerando sua concepção natural, a sensibilidade possui 

caráter involuntário e pode ser considerada uma característica peculiar a cada ser, porém é a 

percepção que produz nossa ideia mental de determinada sensação, pois é dela que provem a 

interpretação mental dos eventos, é a organização dos acontecimentos relacionados a nossa 

sensibilidade, na teoria de Ostrower (1977). Segundo a autora, é a percepção que organiza 

nossa sensações, apresentando-se conscientemente e definindo o que percebemos e o que não 

percebemos em determinado evento e salienta: "a percepção é a elaboração mental das 

sensações" (OSTROWER, 1997, p. 12). 

Desta forma, a criatividade pode ser considerada uma característica mentalmente 

funcional do ser humano, ligada a sua sensibilidade e percepção. Estas características, 
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juntamente com suas habilidades cognitivas, ditam sua capacidade de resolver problemas de 

qualquer natureza. 
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3 PROCESSO CRIATIVO 

 

No que se refere a criatividade no âmbito da criação publicitária, Gracioso (2002), 

afirma que ao longo de sua carreira, convivendo com profissionais criativos, pôde perceber 

muitos pontos em comum entre eles, como a auto-confiança, obstinação e individualismo. 

Porém, o autor afirma que a forma como chegavam a ideia final era peculiar a cada criativo, 

moldando seu próprio processo de criação.  

Seguindo o raciocínio de que o processo criativo pode ser peculiar a cada profissional, 

de acordo com sua área de atuação, modo de trabalho e personalidade, buscaremos 

compreender quais as habilidades cognitivas necessárias para a produção criativa e que 

fatores convergem a mesma. 

 

3.1 HABILIDADES COGNITIVAS E FATORES CONVERGENTES PARA A 

PRODUÇÃO CRIATIVA 

 

Em Sternberg (1998), temos a primeira formulação da sua Teoria do Investimento em 

Criatividade, a partir daí, o autor relacionou diversas outras teorias que apontavam pontos 

semelhantes. Na Teoria do investimento de Sternberg e Lubart (1995, 1996), os autores 

colocam três habilidades cognitivas cruciais para a produção criativa, sendo elas confluentes e 

igualmente importantes. Estas habilidades são as de ver o problema de outra forma, verificar 

quais ideias são promissoras dentre as geradas e conseguir persuadir outras pessoas sobre a 

qualidade de suas ideias, sendo elas habilidades sintética, analítica e prática-contextual 

respectivamente.   

Além de habilidades cognitivas, para Sternberg e Lubart (1991), existem seis fatores 

que convergem para a produção criativa, sendo eles: a inteligência, estilos intelectuais, 

conhecimento, personalidade, motivação e contexto ambiental. Os autores propõem que esses 

fatores não podem ser vistos isoladamente,e sim interativamente, salientando que: "alta 

inteligência na ausência de motivação, ou conhecimento amplo na ausência de habilidade 

intelectual para compreender e utilizar tal conhecimento, levará no máximo a níveis 

moderados de performance criativa" (STERNBERG, 1991, p. 4-5). 
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3.2 BRAINSTORM 

 

Como forma de estimular os profissionais da área de criação em agências de 

publicidade, para a concepção de novas ideias, dentre outras técnicas específicas, encontra-se 

o brainstorm. Esta técnica consiste em 

 

uma reunião de interessados aos quais um problema foi exposto e que, numa sessão 

de livre associação, começam a surgir soluções. As duas características principais do 

brainstorm são a ausência completa de crítica e o julgamento adiado. Todas as ideias 

que surgirem serão anotadas, quaisquer que sejam elas, mas nunca julgadas na 

mesma hora" (DUAILIBI; SIMONSEN, 2000, p. 2). 

 

 

A utilização do Brainstorm, pode ser utilizado como um recurso para a criação 

publicitária. Este recurso procura desenvolver a comunicação dos profissionais de forma 

subjetiva, balizando os pensamentos nos dados do anunciante presente no briefing.  

O Brainstorm pode estimular a criação da redação e da melodia de jingles publicitários, 

na fase inicial da criação, em que os profissionais apontam vários caminhos criativos e 

adequados para a produção da peça.Assim, os profissionais de criação conseguem discutir 

entre si determinadas ideias que mais se adaptam a necessidade de comunicação do cliente. 

 

3.3 ESTÁGIOS DO PROCESSO CRIATIVO 

 

O processo criativo é divido em estágios por Duailibi e Simonsen (2000), e Cidade 

(2006), e os autores definem estas etapas do processo de criação de forma semelhante. Estes 

estágios são apresentados pelos autores como o desejo, ou seja, desejo de criar algo de 

qualidade que criativamente atenda a demanda do cliente e satisfaça suas necessidades, o que 

estimula uma "atitude de trabalho" na agência; a preparação, fase em que se constrói um 

banco de dados a respeito da empresa, incluindo seu público-alvo e todas as informações 

possíveis do cliente; a manipulação, momento em quese tenta unir conceitos que 

aparentemente não são ligados, e trazer uma dinâmica maior ao texto, influenciando o 

surgimento de novas ideias, optando-se pela mais adequada; a incubação, momento de refletir 

sobre os dados apurados, deixar a mente fluir e procurar canalizar todas as formas de 

pensamento para o inconsciente; a antecipação ou esquentamento, constituindo um momento 

em que a ideia surge em pequenos flashes momentâneos de pensamento, caminhando em 

direção à solução; a iluminação, momento em que surge a ideia, resultado da consciência 
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criativa ou editorial; a seleção, ou seja, uma avaliação dentre das soluções obtidas, que 

procura a mais adequada dentre elas para ser desenvolvida, e a verificação ou checking, fase 

final, na qual se procura a confirmação de viabilidade da ideia. 
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4 O CRIATIVO 

 

Como modo de citar os profissionais que criam os jingles em ambas empresas, agências 

de publicidade e produtoras de áudio, vamos nos referir aqui como "criativos", englobando os 

dois profissionais.  

Para analisar como se dá o processo de criação de jingles, primeiramente precisamos 

compreender de que modo se desenvolve o trabalho dos criativos na sua essência e quais as 

características necessárias para exercer sua função com profissionalismo. Buscando 

compreender a diferença da atuação deste profissional em agências de publicidade e 

produtoras de áudio, devemos compreender a sua função nas duas empresas, porque "os 

comerciais podem ser produzidos na própria agência de propaganda, em um estúdio 

independente ou nas instalações de transmissão" (MUSBURGUER, 2008, p. 52). 

 

4.1 O CRIATIVO NA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE 

 

Neste capítulo detalharemos o papel do profissional de criação que atua na agência de 

publicidade. A agência de publicidade pode ser definidas como uma  

 

empresa prestador de serviços que tem por finalidade analisar mercados e suas 

oportunidades, oferecendo ao cliente planos e estratégias de comunicação, a fim de 

atingir seus objetivos mercadológicos (LUPETTI, 2006, p. 192). 

 

A área de criação da maioria das agências de publicidade é dividida, teoricamente, em 

um redator e um diretor de arte. Chamada de "dupla de criação", ambos são responsáveis pelo 

desenvolvimento das mensagens publicitárias produzidas pela agência. Quando nos 

direcionamos à área de criação, podemos notar certas peculiaridades nestes profissionais, pois 

 

 

são pessoas que podem ser descritas como de sensibilidade acima da média, bem 

informadas, audaciosas e questionadoras. Essas são características que se 

aproximam do "denominador comum" de profissionais de criação com diversos 

perfis individuais. Cultivar seu lado mais realizador e fugir da acomodação e do 

deslumbramento comum trazido pelo sucesso são os principais pontos que devem 

nortear a trajetória profissional do pessoal de criação, em qualquer dos subsetores da 

atividade: redação, arte, cinema etc (PREDEBON, 2004, p.40). 

 

 

Para Martins (2002), o redator precisa ser um sujeito criativo, ter um domínio notório 

do idioma pátrio e no mínimo um conhecimento básico de outro idioma. Segundo o autor, o 



18 

 

redator ainda deve ter a habilidade de se pôr no lugar do público alvo, identificando como o 

público alvo irá entender a mensagem publicitária para evitar desvios de significação, ou seja, 

ter um poder de síntese apurado, transmitindo de forma clara, objetiva e eficaz o discurso 

publicitário. O autor afirma que, assim como as características intrínsecas que norteiam o 

profissional da redação e são ligadas a sua personalidade, existem algumas práticas 

necessárias para um aporte elaborado no processo de criação, como a constante busca por 

novos conceitos, novos trabalhos, filmes e todo e qualquer tipo de conteúdo, desenvolvendo 

assim uma bagagem cultural que não se restringe ao senso comum.  

Outro ponto muito importante na função do redator nas agências de publicidade é o seu 

poder de persuasão, ou seja,um modo de intencionar uma ação e mobilizar o receptor a tomar 

uma determinada atitude.A profissão de redator, em qualquer âmbito profissional, pode 

categorizar determinadas interpretações que vão desde um domínio do próprio idioma até a 

compreensão das diversas técnicas utilizadas para a produção de um bom texto. Por isso, na 

área de publicidade, "como um redator publicitário, você deve ser um mestre na arte de 

persuasão e usar todas as técnicas de propaganda e apelos emocionais para atingir os objetivos 

de seu cliente" (MUSBURGUER, 2008, p. 52).  

A intenção da propaganda, segundo Lupetti (2006), é de convencer, ou persuadir 

determinado consumidor a comprar um produto, ideia ou serviço. Assim 

 

 

persuadir e convencer têm significados diferentes. Enquanto convencer é dirigido à 

razão por meio do raciocínio lógico e provas objetivas, persuadir tem um caráter 

mais ideológico e subjetivo. Enquanto convencer pode atingir uma platéia universal, 

persuadir dirige-se a uma única pessoa. Conhecer as técnicas para persuadir ou 

convencer o consumidor a comprar um produto é função do redator. 

(CARRASCOZA, 1999 apud LUPETTI, 2006, p. 69). 
 

 

 Em função disso, o redator é responsável pela elaboração do texto que busca pela 

persuasão ou convencimento do alvo. Esse objetivo é atingido quando o profissional elabora 

os textos, chamadas e letras para jingles orientando-se pelo briefing e fazendo uso de suas 

habilidades para atingir as necessidades de comunicação do anunciante. 

 

4.2 O CRIATIVO NA PRODUTORA DE ÁUDIO 

 

Atualmente, com o afloramento das mídias digitais e ampliação dos nichos 

profissionais, temos uma ampliação também nas terceirizações, em função do alto nível de 

qualidade e conhecimento técnico dos profissionais de determinada empresa terceirizada. Na 
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área de produção eletrônica e mais especificamente na produção de jingles publicitários, 

temos a atuação de agências de publicidade e produtoras de áudio. 

Algumas agências de publicidade possuem seu estúdio próprio para desenvolvimento 

fonográfico, porém os equipamentos necessários para produção de um jingle e o 

conhecimento técnico do produtor de áudio levam algumas agências a terceirizar suas peças 

de áudio, solicitando o trabalho às produtoras de áudio, realizado pelos seus profissionais 

criativos. O papel do profissional da produtora de áudio relevante para esta pesquisa é o que 

cria jingles publicitários. 

Como empresa solicitada pela agência "da mesma forma que existem produtoras 

especializadas em imagem, também há as produtoras de som. São estúdios especializados que 

serão subcontratados pela produtora de imagens para a confecção das trilhas sonoras para 

cada caso" (PREDEBON, 2004, p. 169). Seguindo este raciocínio, a produtora de áudio pode 

ser considerada como uma empresa que desenvolve qualquer trabalho em áudio que a agência 

ou cliente necessite, incluindo spots
1
, jingles, trilhas para produções audiovisuais e o que mais 

o cliente solicitar em termos de produção fonográfica. 

Como desempenha uma função específica, ou seja, a produção de material sonoro, o 

papel do produtor de áudio ultrapassa a função do redator, que apenas elabora a letra do 

jingle. Esse profissional, além de elaborar a letra, também produz o jingle, gravando todas as 

vozes, instrumentos e elementos sonoros necessários para a peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Peças publicitárias sonoras com diálogos e locuções. 
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5 BRIEFING DE CRIAÇÃO 

 

Em agências de publicidade, o recebimento das informações do anunciante se da através 

do briefing, que para Lupetti (2006), é o documento que contém as informações necessárias 

para a realização da campanha. Este briefing é realizado pelo atendimento, junto ao 

anunciante e o desenvolvimento de estratégias é realizado pela área de planejamento. A partir 

daí, um briefing de criação é enviado para os criativos da agência. Este documento, fazendo 

parte do fluxo rotineiro de trabalhos na agência, é uma forma de expor de forma clara e 

objetiva os conceitos elaborados pelos profissionais do atendimento e planejamento, servindo 

como uma orientação para os profissionais criativos, pois 

 

 

o briefing criativo é de suma importância como ponto de partida para o processo 

criativo, servindo a uma série de funções diferentes, igualmente cruciais. Em 

primeiro lugar, o documento oferece à equipe de criação, algumas informações 

básicas importantes sobre o cliente, marca, produto ou serviço, mercado e público-

alvo (BURTENSHAW, 2010, p. 84). 

 

 

No que diz respeito ao conteúdo do briefing criativo, para Burtenshaw (2010), cinco 

critérios principais precisam estar presentes, sendo eles: um diálogo de abertura, 

desenvolvendo uma possibilidade de abertura de um diálogo com a equipe de criação, 

estimulando debates e possíveis rotas alternativas; um ponto de foco que responde as 

perguntas "o que você quer dizer?" e "pra quem você quer dizer isso?", orientando a equipe de 

criação para não afastar-se do conteúdo do briefing;uma aprovação do briefing criativo pelo 

cliente antes que o processo criativo comece; uma lista de itens esclarecendo os objetivos e 

resultados da campanha, sendo uma forma de mostrar ao cliente que os conceitos criativos 

atendem os requisitos; uma estrutura a partir da qual a criatividade pode fluir, sem limitar a 

equipe de criação a uma ideia específica. 

Dessa forma, o conteúdo do briefing criativo guia os trabalhos dos profissionais da 

criação procurando estimular a localização dos melhores métodos de transmitir a mensagem 

de determinada peça publicitária. Este documento adequou seu conteúdo ao longo dos anos 

em função de fatores como avanços tecnológicos, alterações culturais e ascensão econômica 

de determinadas classes sociais. Assim, criou-se uma necessidade de desenvolver estratégias 

que pudessem diferenciar as empresas e seus produtos/serviços, buscando persuadir o público 

alvo. 
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5.1 PROPOSTA ÚNICA DE VENDA 

 

O conteúdo do briefing de criação pode ser variável, de acordo com o anunciante e o 

responsável pela sua elaboração. Para Burtenshaw (2010), dentre as referências que precisam 

estar presentes no briefing de criação,está a Proposta Única de Venda (USP - Unique Selling 

Proposition), que é uma estratégia para o desenvolvimento de uma campanha mais efetiva, 

definindo características que diferenciem o anunciante da concorrência e destacando pontos 

que possam ser utilizados como vantagens para a marca no mercado. Essa vantagem serve 

como orientação para os profissionais de criação, adequando o conteúdo das peças à 

características que diferenciem a marca. 

 

A proposta única de venda (USP - Unique Selling Propositon) é que o público deve 

lembrar depois de ver ou ouviram anúncio. Rosser Reeves, da agência de 

publicidade Ted Bates, desenvolveu o conceito da USP durante a década de 1950. A 

premissa básica da USP era que toda marca tivesse algo de especial que a 

diferenciasse da concorrência. Essa característica exclusiva poderia ser transformada 

em vantagem e utilizada como proposta para vender a marca (BURTENSHAW, 

2010, p. 88). 

 

 

A presença de uma promessa básica,segundo Burtenshaw (2010), tornou-se muito 

utilizada e aqueceu o mercado publicitário nas décadas de 1950 e 1960, quando empresas 

possuíam determinados produtos específicos e uma concorrência direta menor, consolidando 

um monopólio em certas áreas. Hoje em dia, com o desenvolvimento econômico e a iniciativa 

privada, muitas empresas são criadas diariamente, adicionando cada vez mais concorrentes 

aos nichos mercadológicos. Com isso as empresas precisam de um diferencial, pois possuem 

muita semelhança em qualidade e desempenho dos seus produtos/serviços com sua 

concorrência e procuram partir para um envolvimento emocional com o público-alvo. 

 

5.2 PROPOSTA EMOCIONAL DE VENDA 

 

A Proposta única de venda de Rosser Teeves, segundo Burtenshaw (2010), teve sua 

eficácia reduzida com o aumento do mercado, assim muitas empresas disputavam o mesmo 

nicho, apresentando cada vez mais serviços e produtos com a mesma aparência, qualidade e 

funcionalidade, sem muitas diferenças entre estes. Frente a necessidade de diferenciação dos 

concorrentes, desenvolveu-se a Proposta Emocional de Venda (ESP - Emotional Selling 

Proposition), do Diretor administrativo da agência Bartle Bogle Hegarty, que "se baseia na 
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exclusividade criada pela campanha publicitária e de marketing" (BURTENSHAW, 2010, p. 

89). 

 

O coração da ESP é uma "verdade da marca", um aspecto da marca em geral 

revelado por pesquisas. A verdade da marca ocorre quando o consumidor afirma que 

ela o faz sentir mais jovem, ou o reconforta, ou o faz sentir que ela é de alta 

qualidade, ou que ela tem mais bom gosto que marcas semelhantes, e assim por 

diante. A expressão desse sentimento de um modo único e inesperado é fundamental 

para realizar uma campanha de sucesso (BURTENSHAW, 2010, p. 89). 

 

 

 

Essa proposta, segundo Burtenshaw (2010), procura encontrar algo diferente em 

determinada marca para transmitir para seu público-alvo em uma concorrência forte, onde os 

produtos tem muita semelhança. O autor ainda cita que desenvolver uma premissa positiva e 

original em relação ao produto/serviço oferecido pela marca é uma grande prova de 

criatividade da agência e coragem do anunciante, que procura dar uma nova imagem de marca 

para a empresa frente ao seu público-alvo, consequentemente ela arrisca um novo conceito. 
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6 JINGLE 

 

6.1 HISTÓRIA DO JINGLE 

 

O jingle nem sempre foi chamado desta forma. Primeiramente utilizavam, além de 

técnicas e influências diferentes referentes a cultura da época e equipamentos disponíveis, 

uma nomenclatura diferente para os anúncios realizados no meio rádio, sendo caracterizados 

como "comercial para rádio". O termo "comercial", segundo Musburguer (2008), surgiu na 

AT&T, uma empresa de serviços telefônicos e telégrafos que entrou no meio radiofônico no 

seu início, obtendo sua renda a partir da cobrança de serviços telefônicos de seus clientes 

residenciais regulares. O autor afirma que a empresa possuía clientes não-regulares, os 

anunciantes, dos quais obtinha capital em troca de operações comerciais. Em função disso, o 

termo "comercial para rádio" abrangia tipos diferentes de produções eletrônicas, com 

características temporais e musicais diferentes.  

Segundo Vera (2013), o primeiro jingle foi produzido nos Estados Unidos no ano de 

1926 para o cereal Wheaties, sendo que o slogan da campanha era "Para um café da manhã de 

campeões". No Brasil, o autor afirma que a propaganda já era veiculada em algumas 

emissoras de rádio, porém sem formato e nem frequencia definidos, até o ano de 1932, 

quando Ademar Casé, diretor de um programa de variedades, criou o 1º jingle no Brasil. 

 

6.2 JINGLE NA PUBLICIDADE 

 

Dentre as peças fonográficas que podem ser solicitadas à agências e produtoras de áudio 

encontra-se o jingle. Segundo Bighetti (1997, apud REIS, 2010, p. 22), o jingle pode ser 

definido como uma composição musical e verbal voltada para o mercado publicitário, 

podendo estar presente no rádio ou televisão, como trilha sonora de filmes publicitários. O 

autor cita que, como peça publicitária, o jingle varia em sua duração, podendo ter geralmente 

de 15 á 30 segundos. O autor afirma que existem jingles menores que contém apenas uma 

frase ou fragmento de frase que remeta a marca anunciada, e são direcionados para um 

produto ou serviço específicos. Também existem jingles maiores que ultrapassam os 60 

segundos, utilizado em determinadas campanhas. 
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Às vezes, as marcas que parecem menos prováveis de se adaptar à publicidade 

radiofônica podem, com algumas ideias criativas, utilizar a mídia de modos inéditos 

e originais. O segredo para a redação de comerciais de rádios eficazes é, antes de 

mais nada, entender como, porquê e quando as pessoas ouvem rádio. Após isso, será 

possível analisar as diversas ferramentas e técnicas à sua disposição, muitas 

exclusivas ao mundo do rádio.(BURTENSHAW, 2010, p. 54). 

 

 

A forma como o público recebe o anúncio no rádio é crucial para uma criação efetiva. O 

modo como as pessoas escutam rádio, segundo Burtenshaw (2010), ocorre de duas formas: 

uma relacionada aos padrões de comportamento ligados à rotina do público, ocorrendo mais 

em horários de pico, e outra ligada à escolha específica de um canal ou programação, o que 

traz mais envolvimento do público e ocorre principalmente em momentos de lazer. 

Na televisão, o jingle é "mais rapidamente assimilado graças à associação do áudio com 

o vídeo" (CIDADE, 2006, p. 67). Em função disso uma série de jingles são desenvolvidos e 

veiculados no meio televisivo, utilizando a fusão dos recursos no audiovisual e conseguindo 

agregar ainda mais fatores que contribuam para a narrativa publicitária. A memorização do 

jingle pelo público traz grandes benefícios para a marca e Cidade (2006), cita que após o 

jingle ter sido fixado pelo público, pode-se utilizar todo seu texto ou parte dele em outros 

meios, como no impresso, realizando uma comunicação integrada desenvolvida a partir do 

próprio jingle. 

 

6.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO JINGLE 

 

Como qualquer mídia, o jingle possui vantagens e desvantagens na sua utilização. As 

vantagens que levam anunciantes e equipes de planejamento a utilizar o jingle, são citadas por 

Cidade (2006), como uma condição melhor de assimilação da mensagem, em função do 

envolvimento e sonoridade da peça, e possuir uma facilidade maior para passar informações 

complicadas, salientando que até mesmo um endereço ou nome pode ter sua pronuncia 

marcada pelo público a partir do jingle. Desta forma, o jingle torna-se uma ferramenta valiosa 

no desenvolvimento da campanha publicitária. Outras vantagens da utilização do jingle são 

citadas por Burtenshaw (2010), como o investimento em veiculação, visto que em 

comparação com a TV, as campanhas para rádio são relativamente baratas; A possibilidade 

das pessoas ouvirem rádio em um local onde assistir televisão ou ler uma revista não é 

conveniente. 

Apesar de apresentar grandes vantagens na eficácia da campanha publicitária, a 

utilização do jingle como peça publicitária tem desvantagens. Para Burtenshaw (2010), as 
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desvantagens na utilização do jingle são a audiência das rádios que é relativamente baixa em 

comparação a outras mídias, o risco de as pessoas se sentirem irritadas ao ouvir a peça 

repetidamente, o grande número de estações de rádio que diluem a participação de mercado 

de cada uma e a falta de imagens, ou seja, os criativos que desenvolvem a peça precisam se 

esforçar mais para alcançar o impacto sentimental da televisão. 
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7 CRIAÇÃO DE JINGLES 

 

Inseridos na cultura brasileira, os jingles publicitários conseguem imergir na memória 

do público, de modo que criam mídia espontânea em determinados casos. Este tipo de peça 

contém uma linha melódica e um texto, portanto, na mente do público aliando uma redação 

orientada para determinado aspecto relevante da marca e um estilo musical que seja bem 

recebido pelo público alvo, pois "a linha melódica deve conter uma linguagem arrojada, 

dinâmica, marcante e envolvente. O texto deve ser elaborado da mesma maneira que a 

melodia, formando um conjunto harmônico" (CIDADE, 2006, p. 65). Desta forma, a 

memorização do jingle pelo público envolve informações inerentes a marca, produto ou 

serviço anunciado. 

O jingle pode ser considerado uma peça que utiliza-se bastante da imaginação do 

receptor, pois possui apenas recursos auditivos. Esta apropriação da imaginação busca 

apresentar os elementos presentes na peça, de forma que o jingle "deve proporcionar ao 

ouvinte uma viagem pelo tema, criando em sua mente as cenas desenvolvidas na letra e na 

música da peça, exatamente o oposto da TV, na qual tudo já vem pronto" (CIDADE, 2006, p. 

66). Assim como qualquer peça publicitária, o jingle busca captar a atenção do target
2
, para 

isso, "o texto para rádio deve conter uma estrutura compacta, utilizando sempre o maior 

número de informações possíveis para suprir a ausência do vídeo e, sempre que houver 

oportunidade, beneficiar-se dos recursos da sonoplastia" (CIDADE, 2006, p. 66). Mesmo que 

o jingle não seja uma peça visual e que aparentemente limite o pensamento criativo ao 

formato e meio em que será veiculado, Burtenshaw (2010), afirma que a única limitação ao 

profissional criativo é a sua imaginação de redator.  

O processo criativo de jingles publicitários tem características peculiares à cada 

profissional. Porém, temos um percurso que pode ser levado em consideração, pois em 

qualquer área de criação, seja em agências de publicidade ou as mais variadas produtoras, 

segue-se a orientação do briefing, porque "o primeiro passo para a criação é sempre a atenta 

observação do briefing, do qual captam-se todas as informações que devem ser incluídas na 

mensagem" (CIDADE, 2006, p. 67).  

Após uma leitura atenta dos itens presentes no briefing, segundo Beraldo (2010), 

desenvolve-se primeiramente uma voz guia, ou seja, uma gravação em voz e violão para 

ajustar a letra e a melodia a partir do briefing enviado pelo cliente. Essa gravação, segundo o 

                                                 
2
 Termo utilizado na publicidade correspondente ao público alvo da campanha. 
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autor, serve para mostrar a melodia e letra ao cliente para pré-aprovação, evitando que toda a 

mobilização dos músicos seja em vão com a reprovação pelo cliente.  

Ainda segundo Beraldo (2010), após a aprovação ser realizada pelo cliente, reúnem-se 

todos os músicos necessários para a produção do jingle, partindo para a gravação. A partir daí 

ele é enviado ao cliente com uma "censura", ou seja, uma locução que diz: "Este é um 

material demonstrativo". Esta locução se faz necessária para que o cliente não utilize o jingle 

sem o repasse de toda a verba pré-definida para a concepção da peça fonográfica. Após a 

aprovação e repasse dos valores dentro da forma de pagamento estipulada, envia-se o jingle 

finalizado para o cliente, sem locução de censura.  

Mesmo com esta definição do percurso para a o desenvolvimento de jingles, 

profissionais de criação de jingles são seres humanos, portanto segundo Ostrower (1997), eles 

possuem sensibilidade, porém uma percepção diferente, ligada ao modo como percebem os 

eventos. Como estudamos as diferenças em uma atividade profissional desempenhada por 

estes seres humanos, buscamos compreender que eventos rodeiam a sua rotina de trabalho, 

especificamente seu ambiente de criação, conhecimento de idiomas estrangeiros, 

conhecimento musical, rotina de consumo de música, tempo de trabalho, utilização da técnica 

de brainstorm e conhecimento de mercado. 
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8 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho estudou quais as diferenças e semelhanças no processo criativo de 

jingles por profissionais de agências de publicidade e produtoras de áudio. Assim, como 

buscamos a compreensão de um conhecimento individual, esta pesquisa possuiu um caráter 

qualitativo, pois "a pesquisa qualitativa fundamenta-se na discussão da ligação de dados 

interpessoais, na co-participação das situações dos informantes, analisados a partir da 

significação que estes dão aos seus atos" (MICHEL, 2005, p. 21). 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica afim de compreender determinadas teorias a 

cerca da criatividade, processo criativo, peças fonográficas, função do redator e definição de 

briefing criativo, pois a pesquisa bibliográfica “é uma atividade contínua e constante em todo 

trabalho acadêmico e de pesquisa” (DUARTE; BARROS, 2005, p. 52). A partir da pesquisa 

bibliográfica, buscou-se teorias que sustentassem o raciocínio na análise de forma a 

compreender o processo criativo de jingles desde a sua solicitação até a concepção final da 

peça. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, no modelo da entrevista 

focalizada, que para Gil (1999), consiste em um meio de captar informações sobre um tema 

específico, deixando o entrevistado falar abertamente sobre o assunto e procurando guiar a 

entrevista por intermédio de questões apenas como forma de balizar o assunto principal, 

retomando a atenção do entrevistado para ele quando necessário. Como a entrevista focalizada 

fomenta a liberdade de discurso do entrevistados, deu-se esta condição, apresentando apenas a 

questão da entrevista, sem maiores explicações, o que trouxe informações pertinentes ao 

estudo dos seus processos criativos, porém também levantaram-se dados que não contribuem 

para esta pesquisa. 

As entrevistas foram realizadas com dois redatores de agências de publicidade e dois 

criativos de produtoras de áudio procurando obter as informações necessárias para atingir os 

objetivos do presente estudo. Como o estudo baseia-se em um conhecimento específico e 

subjetivo, buscamos ampliar o assunto das questões da entrevista. De modo que se pudesse 

obter informações referentes até a pontos que, aparentemente, não influenciam na criação do 

jingle. Assim buscou-se por características e detalhes que norteiam todo o processo criativo 

de jingles dos profissionais entrevistados. As entrevistas realizadas em áudio, foram 

transcritas e seguem em anexo nos apêndices do presente trabalho. 
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8.1 CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DOS ENTREVISTADOS 

 

Os critérios levados em consideração para a escolha dos entrevistados, foram as 

agências com mais tempo de atuação e mais premiadas no âmbito de Santa Maria-RS, e as 

produtoras e produtores com mais tempo de atuação no mercado. 

A escolha da agência Publicitá, deu-se pelo fato de que, segundo Kessler (2007, p. 12): 

 

 

a Pubblicità é uma das agências locais mais premiadas no Salão da Propaganda, que 

é ainda realizado pelo Jornal A Razão
3
, obteve reconhecimento profissional em 

eventos de nível estadual e seu proprietário tem sido jurado do Festival Internacional 

de Publicidade de Gramado.  
 

 

A escolha da segunda agência, a Art Meio, deu-se pelo tempo de atuação no mercado de 

Santa Maria-RS e pela quantidade de jingles de qualidade desenvolvidos pelos profissionais 

de criação da empresa.  

A definição de Rogério Lobato como profissional entrevistado, no presente trabalho, 

deu-se pelo tempo de atuação do mesmo, que já atua no mercado de Santa Maria-RS há 36 

anos. Emerson Sino Lopes foi escolhido em função do tempo de atuação e grande número de 

trabalhos desenvolvidos, inclusive para clientes de fora do país.  

 

8.2 APRESENTAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

Como dividimos a amostra em dois criativos de agências de publicidade e dois de 

produtoras de áudio, realizaremos aqui uma breve apresentação destes profissionais. Desta 

forma, conhecendo sua história no mercado de Santa Maria, levantamos dados peculiares que 

podem ser levados em consideração na análise realizada neste estudo. 

 

8.2.1 Profissionais de agências de publicidade 

 

Os profissionais entrevistados no âmbito da agência de publicidade foram Erick 

Frederico Correa Castro e Roberto Oliveira. Ambos profissionais ligados a área de criação em 

suas respectivas agências de publicidade. 

Castro tem 24 anos e atua no mercado de Santa Maria-RS há 3 anos. Formado em 

Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Castro trabalha 

                                                 
3
 Jornal que atua em Santa Maria-RS desde 1934. www.arazao.com.br, acesso em 12 de novembro de 2013. 

http://www.arazao.com.br/
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como técnico de áudio na agência Publicitá
4
, onde cria e produz jingles, dentre outras peças 

publicitárias. Atualmente Castro trabalha também no Laboratório de Produção Radiofônica da 

UNIFRA, desenvolvendo spots e jingles solicitados pelos alunos da instituição. 

Oliveira tem 47 anos. Formado em Publicidade e Propaganda na UFSM, Roberto atua 

no mercado local há 26 anos e, em função disso, tem uma grande experiência na área de 

redação. Atualmente, trabalha como sócio e redator na agência Art Meio, de Santa Maria-RS 

e dentre as peças que este profissional escreve estão os jingles. 

 

8.2.2 Profissionais de produtoras de áudio 

 

No segmento das produtoras de áudio, os profissionais entrevistados foram Emerson 

Sino Lopes e Rogério Lobato. Estes profissionais atuam em áudio design e criam peças 

fonográficas publicitárias. 

Lopes tem 41 anos e é músico, produtor e compositor. Ele atua no mercado de Santa 

Maria há 10 anos, 5 destes com sua própria produtora, a Bordello Studios
5
. Na produtora, 

Lopes desenvolve diversos tipos de materiais ligados ao design de áudio, como spots, jingles, 

locuções, dublagens e trilha para filmes. 

Lobato tem 66 anos e é professor universitário aposentado da UFSM. Lobato teve sua 

própria agência de publicidade, a Rocha Lobato Propaganda. Esta agência mudou seu nome 

para Lobato e Associados em 1992, com o ingresso de Gerardo Martínez
6
 e Mauro Dania 

Castanho
7
 como sócios. Em 1993 a agência foi assumida pelos sócios de Lobato e 

denominou-se Latino América Comunicação. Lobato é o entrevistado com mais tempo de 

atuação no mercado local, concretizando 36 anos de experiência. Atualmente ele desenvolve 

letras e melodias para jingles, trabalhando em parceria com produtores de áudio de Santa 

Maria. 

 

8.3 MÉTODO DE ANÁLISE 

 

A partir destes dados coletados, utilizamos como método de análise o Método 

Comparativo, que segundo Michel (2005), consiste em uma investigação de classes, 

indivíduos, fenômenos ou fatos procurando compreender as diferenças e semelhanças entre 

                                                 
4
 www.pubblicita.com.br, acesso em 22 de outubro de 2013. 

5
 www.bordellostudio.com, acesso em 24 de outubro de 2013. 

6
 Proprietário da agência Latino América Comunicação, de Santa Maria - RS. 

7
 Ex-sócio na extinta agência Lobato e Associados, de Santa Maria - RS.  

http://bordellostudio.com/
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eles. Desta forma, cruzamos os dados das questões presentes nas entrevistas buscando obter 

informações referentes as atitudes dos criativos em todos os aspectos do processo criativo, 

desde o recebimento ou desenvolvimento do briefing até a entrega da peça pronta.  

Como a pesquisa foi realizada com base no mercado local, constantemente os 

profissionais entrevistados citavam outro criativo, também pesquisado pelo presente trabalho. 

Esta proximidade entre os profissionais de ambas empresas possibilitou que a coleta de dados 

fosse mais rica, dando chance de analisar detalhes que não foram levantados por outros 

entrevistados, seja por outro ponto de vista, ou comentário a respeito do modo de trabalho de 

outros profissionais. Dados esses que enriqueceram a análise, possibilitando uma maior 

compreensão dos processos criativos pesquisados. 
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9 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos processos criativos se deu a partir de entrevistas, nas quais os 

profissionais descreviam fatores referentes ao seu trabalho, assim, conseguimos identificar 

parte dos eventos que percebem, sejam eles externos ou internos, no momento da criação. 

Desta forma, podemos compreender quais as atitudes que os criativos tomam até a produção 

do jingle e verificar como os eventos influenciam na criação do jingle, identificando as 

semelhanças e diferenças entre as atitudes que tomam. 

Além da análise de suas atitudes no agir físico, conseguimos identificar fatores internos 

dos profissionais criativos, como seu conhecimento técnico, musical e de idiomas 

estrangeiros. Assim, podemos nos aprofundar mais na compreensão dos eventos percebidos e 

qual a sua influência no processo criativo do jingle. 

Para compreender estes eventos, primeiramente buscamos uma base de conhecimento 

do mercado, a partir do tempo de atuação de cada um. Quando questionados a respeito do 

tempo em que atuam no mercado de Santa Maria, primeira questão das entrevistas, nota-se a 

proximidade entre os profissionais pesquisados no momento em que Oliveira (informação 

verbal)
8
, responde que começou sua carreira estagiando em 1977 na agência Rocha Lobato 

Propaganda, de Lobato, outro profissional pesquisado. O profissional que apresentou o maior 

tempo de atuação no mercado local foi Lobato, que esta no mercado desde 1977, somando 36 

anos de trabalho. Já o profissional entrevistado com o menor tempo de serviço foi Castro, que 

atua há 3 anos em Santa Maria. 

Procurou-se o conhecimento individual a partir de questões mais íntimas, tanto para um 

maior relacionamento com os entrevistados quanto para informação adicional a apresentação 

dos profissionais neste estudo, reorganizado posteriormente às entrevistas. A segunda 

pergunta da entrevista buscava saber se os profissionais tinham filhos. Primeiramente vista 

como informação básica para apresentação, esta questão levantou dados relevantes quando os 

profissionais entrevistados foram questionados a respeito do que lhes motivava a exercer seu 

trabalho.  

A questão referente a motivação, realizou-se devido a esta ser considerada um dentre os 

seis fatores que Sternberg e Lubart (1991), apresentam como convergentes para a produção 

                                                 
8
 Entrevista concedida por OLIVEIRA, Roberto. Entrevista III. [out. 2013]. Entrevistador: Eduardo da Silva 

Serpa. Santa Maria, 2013. 4 arquivos de .mp3 (34 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita  

no Apêndice D deste trabalho.  
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criativa. Lobato, diz que não existe motivação maior para ele do que o legado que deixa aos 

filhos, e afirma: 

 

 a gente deixa que escutem o que elas quiserem, mas se mostra um caminho. Lá por 

oitenta e poucos minhas filhas me pediram uma fita, o que era chique na época, não 

era nem o VHS ainda. Disseram que queriam gravar as músicas delas e eu deixei né, 

pensando que só ia dar xuxa e outras bobagens. Cara elas me vieram com Caetano e 

Giberto Gil. (informação verbal)
9
. 

 

 

O fato dos filhos agirem como fator motivador para exercerem seu trabalho, mesmo que 

inerente a inúmeras famílias, mostra que os profissionais tem discursos próximos no que diz 

respeito a motivação. Como a entrevista focalizada não permite a introdução do entrevistado 

no assunto mais do que a pergunta que é realizada, o conceito de motivação foi confundido 

com o fator pessoal, o que literalmente lhe fazia trabalhar. Assim, os profissionais falaram 

mais abertamente sobre suas experiências, sua família e o envolvimento deles em questões 

que tangenciam a criação. 

Outro fator dentre os seis definidos por Sternberg e Lubart (1991) é o conhecimento. O 

profissional Lopes apresentou um alto nível de conhecimento técnico, acerca de arranjos, 

áudio design e uma grande quantidade de materiais provenientes da produção fonográfica. A 

sua experiência na área musical é um evento relevante para esta pesquisa, pois como músico, 

Lopes cria, e desta forma constrói seu conhecimento técnico e criativo. Lopes cita 

(informação verbal)
10

 que está sempre fazendo novas pesquisas, buscando novas referências e 

aprendendo sobre determinados estilos musicais utilizados na publicidade.  

Esse fator, de grande importância para a produção criativa, também foi verificado nos 

profissionais Lobato e Oliveira, que além de explicar como era feita a produção de jingles 

antigamente, também apresentam conhecimentos pertinentes a produção criativa atual. 

Roberto Oliveira diz que 

 

o mercado por exemplo é um cliente que tu já sabe que tem que ter uma entrada 

forte. Mas depende, se é um jingle institucional tu começa devagar e vai crescendo. 

Depende né cara, que já é comprovado que funciona entende? por aí (informação 

verbal). 
 

                                                 
9
 Entrevista concedida por LOBATO, Rogério. Entrevista II. [out. 2013]. Entrevistador: Eduardo da Silva 

Serpa. Santa Maria, 2013. 2 arquivos de .mp3 (26 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita  

no Apêndice C deste trabalho. 
10

 Entrevista concedida por LOPES, Emerson. Entrevista IV. [out. 2013]. Entrevistador: Eduardo da Silva 

Serpa. Santa Maria, 2013. 1 arquivo de .mp3 (48 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita  

no Apêndice E deste trabalho. 
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As três habilidades cognitivas apresentadas na Teoria da Criatividade de Sternberg e 

Lubart (1995, 1996),  são as de ver o problema de outra forma, verificar as ideias promissoras 

e saber persuadir o cliente da qualidade da solução proposta. Estas três habilidades foram 

reconhecidas no profissional Lopes. A primeira foi verificada quando o profissional diz que 

quando não consegue achar as respostas para a produção de determinado jingle busca ver o 

problema de outra forma: "até série assim cara eu curto bastante, no meio da tarde eu vô ali e 

vejo e quando vê me vem, ah porque eu poderia usar isso ó, interessante" (informação verbal). 

A segunda constatou-se no momento em que Lopes diz: "tem que buscar alguma coisa que te 

tire aquele foco, ou aquela ideia que tu já tem." (informação verbal). A terceira habilidade 

cognitiva verifica-se no momento em que Lopes diz que faz tudo, desde a criação e produção 

até a negociação com o cliente: "faço tudo na verdade né cara, sou eu que vendo o jingle e 

defendo pro cara também" (informação verbal). 

 

9.1 COMPARAÇÃO 

 

Neste momento da pesquisa, comparamos os processos criativos de jingles descritos 

pelos entrevistados. De forma que os dados obtidos possuam credibilidade acadêmica e que 

sejam compreendidos pelo leitor, realizaremos esta comparação baseando-se em 

conhecimento científico de autores da área criativa e pelo discurso apresentado pelos 

profissionais pesquisados. 

A entrevista apontou semelhanças e diferenças em diversos aspectos da produção de um 

jingle nas empresas pesquisadas, em função disso, enumeraremos este capítulo de acordo com 

as etapas verificadas no processo criativo do jingle, incluindo sua criação, produção e 

apresentação ao cliente.  

 

9.1.1 Recebimento do briefing 

 

O recebimento do briefing pode ser considerado a primeira etapa do processo criativo. É 

o primeiro contato do profissional criativo com o trabalho solicitado. Em função disso, o 

briefing tem papel fundamental na produção de qualquer peça publicitária.  

A primeira diferença verificada pela pesquisa no recebimento do briefing em agências 

de publicidade e produtoras de áudio, consiste no profissional responsável pelo 

desenvolvimento do documento. Castro, quando questionado a respeito de quem produz o 

briefing de criação diz que "na agência, no caso foi o atendimento que recebeu o briefing, e 



35 

 

ele mesmo organizou o briefing pra mandar pro Sino, o Sino que fez" (informação verbal)
11

. 

Oliveira (informação verbal), quando questionado sobre quem redige o briefing e fala com o 

cliente, aponta que não existe o contato dos criativos com o cliente: "é o atendimento. O 

processo é o mesmo de qualquer peça". O fato do profissional criativo da agência não redigir 

o briefing se torna um dado interessante para a pesquisa, visto que o processo criativo em 

produtoras inicia pela redação do briefing pelo próprio criativo.  

A diferença no que se refere ao briefing de criação, no caso da produtora de áudio, é que 

o próprio produtor desenvolve o briefing de criação, realizando a análise das informações 

pertinentes para a criação da peça, enquanto na agência de publicidade, este documento é 

desenvolvido pelo atendimento. Por isso, o briefing elaborado pelo produtor é mais técnico, 

pois já seleciona determinados arranjos e estilos musicais adequados ao tema. 

Verifica-se uma segunda diferença no que se refere à pessoa que entra em contato com 

o cliente. Na agência não existe contato do cliente com o criativo, todas as informações que 

serão levadas em consideração pela criação são filtradas no briefing, desenvolvido pelo 

profissional de atendimento. Este contato entre cliente e profissional criativo ocorre 

regularmente na produtora de áudio, no momento em que Lopes, produtor na Bordello Studio, 

diz que em certas ocasiões  

 

 

o cliente mesmo me liga. Ah tu fez o jingle do fulano lá e tal, e eu vou direto falar 

com o cara. Pra mim eu acho os melhores trabalhos sabe, esses que o cara vem falar 

contigo. Geralmente ele vem com uma referência já do que ele quer, por mais que 

seja simples, elas são diretas sabe? Daí já te da apoio pra escrever o briefing. Nesse 

caso eu mesmo escrevo daí (informação verbal). 

 
 

Estas diferenças se dão pela organização das empresas, visto que o na agência de 

publicidade, o atendimento é o contato com o cliente, enquanto que na produtora de áudio o 

próprio criativo desempenha esta função.  

 

9.1.2 Realização do brainstorm 

 

Considerada como uma semelhança no processo criativo dos profissionais 

entrevistados, a utilização da técnica de brainstorm, pode ser definida por Cidade (2006), 

como uma reunião de discussão livre, onde se procura ter uma ausência completa de crítica e 

                                                 
6
 Entrevista concedida por CASTRO, Erick. Entrevista I. [out. 2013]. Entrevistador: Eduardo da Silva Serpa. 

Santa Maria, 2013. 1 arquivo de .mp3 (31 min.). A entrevista na íntegra encontra-se transcrita  

no Apêndice B deste trabalho.  
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deixar o julgamento das ideias para um momento posterior. Ambos profissionais fazem uso 

desta técnica, em função disso, levantamos dados referentes ao modo como cada profissional 

realiza o brainstorm.  

Quando questionados sobre em que momento da criação utilizavam esta técnica, ambos 

profissionais responderam que é uma técnica utilizada inicialmente, logo após o recebimento 

ou elaboração do briefing. Lopes (informação verbal), afirma que "é uma técnica muito boa, 

ajuda muito". Oliveira (informação verbal), diz que o brainstorm colabora muito na procura 

das rimas. 

Constatou-se que o modo como os profissionais realizam o brainstorm é diferente. 

Quando questionado sobre em que momento da criação realiza o brainstorm, Lobato afirma 

que  

 

não tem um momento assim especial cara. Vem do modo como tu trabalha, e cada 

um tem um. Não sei se o que é eu faço da pra chamar de brainstorm, mas eu gosto 

de ficar cantarolando diversas vezes o conteúdo do briefing, tentando encaixar em 

alguma melodia (informação verbal). 
 

 

Lobato realiza o brainstorm utilizando-se de sua bagagem cultural auditiva, cantando 

informações do briefing. Desta forma, o profissional utiliza os eventos externos que já 

percebeu a partir de sua sensibilidade auditiva, ou seja, as músicas e estilos musicais que já 

ouviu, definindo os mais adequados para a peça solicitada. 

Já Oliveira afirma que escreve em uma folha em branco suas ideias para a peça, logo 

após o recebimento do briefing, redigindo apenas a letra e articulando a melodia 

posteriormente. "Faço a letra, sem nem pensar na melodia, depois tento encaixar em algo" 

(informação verbal). Assim Oliveira articula as informações do briefing de forma estruturada, 

já na forma de letra. Oliveira faz uso das suas técnicas na área de redação e a bagagem 

cultural proveniente dos textos e letras que já leu. Porém não é ele que cria o briefing, por isso 

sua percepção do trabalho solicitado pelo cliente é diferente do que o do profissional da 

produtora, que coleta desde dados básicos, como endereço e telefone, quanto problema de 

comunicação e referências. 

Lobato realiza o brainstorm utilizando-se de sua bagagem cultural auditiva, cantando 

informações do briefing. Desta forma, o profissional utiliza os eventos externos que já 

percebeu a partir de sua sensibilidade auditiva, ou seja, as músicas e estilos musicais que já 

ouviu, definindo os mais adequados para a peça solicitada. 
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9.1.3 Inspiração 

 

Diferente da busca por referências, foi realizada uma questão voltada a quais atividades 

inspiravam o profissional no momento da criação. Assim buscou-se investigar que fatores, 

atitudes e comportamentos inspiravam o profissional no momento da criação.  

A busca por inspiração no momento criativo, é outra diferença verificada na agência de 

publicidade e na produtora de áudio. Constatou-se esta diferença no momento em que 

questionamos o entrevistado produtor Lopes e o publicitário Oliveira. Lopes diz que produz 

racionalmente, e afirma que não acredita que precise entrar em um clima diferente para criar, 

dizendo que o seu próprio local de trabalho já lhe inspira a produção criativa musical. "eu 

acho que trabalho mais racionalmente saca? Não fico viajando para buscar a ideia, e não curto 

tomar nada pra criar. É outro contexto ta ligado?" (informação verbal). 

Já Oliveira (informação verbal), afirma que precisa de um certo astral para o 

desenvolvimento do jingle. Diz que prefere tirar a peça da agenda da agência, e afirma ainda 

que prefere criar em casa quando solicitam este tipo de trabalho. Oliveira afirma que em 

agências de cidades do interior, o profissional resolve problemas de comunicação rotineiros 

para seus clientes. Assim, Oliveira diz que sente-se incomodado no âmbito da agência para 

desenvolver a letra do jingle. 

A questão referente a inspiração buscava dados mais profundos sobre as atitudes dos 

profissionais no que se refere a este fator. Por isso, constatou-se que o ambiente de trabalho é 

um evento externo de grande influencia na produção criativa da amostra, agindo de forma 

diferente nos processos criativos estudados. 

Esta diferença confirmou-se também quando os profissionais foram questionados se 

consideravam o seu ambiente físico de trabalho criativo. Oliveira, redator da agência Art 

Meio, afirma que prefere criar em casa, onde sente-se mais a vontade e inspirado para criar 

uma música publicitária, diferente da criação de outras peças na agência. Já o produtor Lopes 

acredita que possuí um ambiente propício para a produção criativa, destacando a quantidade 

de objetos que tornam o seu estúdio um ambiente que colabora na criação dos trabalhos 

solicitados. 

Verificou-se que, no que se refere a fatores que inspiram a criatividade dos pesquisados, 

que o profissional de agência, Oliveira, procura abster a rotina criativa da agência, já que o 

jingle não é uma peça solicitada com muita frequencia, dedicando um tempo e local especial 

para criação do jingle. Já o produtor Lopes liga sua inspiração ao seu estúdio, objetos 

decorativos e instrumentos, afirmando que nunca cria em casa. 
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9.1.4 Busca de referências 

 

A busca de referências no momento criativo se dá de forma semelhante no modo como 

o profissional da agência e da produtora se comportam. Ambos criativos afirmam que 

realizam uma pesquisa específica sobre o estilo musical, público alvo e melodia para 

definição da letra e dos arranjos presentes no jingle, buscando referência em outros jingles 

apresentados pelo cliente e a partir do site Youtube.com
12

. Os estilos e elementos musicais que 

estarão presentes no jingle são definidos a partir das referências. Castro, quando questionado a 

respeito de como define os elementos presentes em cada jingle, diz que  

 

claro que, as vezes o cliente tem essa percepção assim, consegue entender quais são 

os instrumentos que tem e as vezes não, as vezes ele só conhece a música, não sabe 

o que que eu tenho que fazer pra deixar o jingle dele como aquela música. Daí eu 

tenho que pesquisar né cara, daí eu pego o briefing, ou pelo menos as informações 

que tem alí, nicho de mercado, público alvo, e vo pro youtube. (informação verbal). 

 

 

Assim, constatou-se que o site Youtube.com também é utilizado pelo criativo da 

produtora. Lopes (informação verbal), afirma que juntamente com o brainstorm, realiza uma 

pesquisa por clientes e jingles parecidos no site Youtube.com, buscando referências para a 

produção da peça. Desta forma, os eventos externos provenientes das pesquisas realizadas 

pelos profissionais no momento da criação influenciam na criação da peça, dando orientações 

para a criação. 

Outra semelhança revelada pela pesquisa foi que ambos os profissionais tem 

conhecimento de uma língua estrangeira e já produziram e outro idioma. Para Martins (2002), 

ter um domínio notório do idioma pátrio e no mínimo um conhecimento básico de outro 

idioma. Assim, o profissional tem uma bagagem cultural maior, visto o grande número de 

músicas em outro idioma que foram citados como estilos musicais preferidos pelos 

entrevistados de ambos segmentos. 

 

9.1.5 Desenvolvimento do mote criativo 

 

O mote criativo, chamado de guia no segmento dos jingles, segundo Beraldo (2010), é 

uma gravação em voz e violão que orienta a criação da peça. Esta guia é feita de formas 

diferentes na produtora e na agência de publicidade. Os criativos da produtora de áudio dizem 

                                                 
12

 Site de vídeos na internet. 
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que desenvolvem o jingle primeiramente com voz e violão, gravando este material e 

utilizando como mote. Já na agência de publicidade, o redator entrevistado, Oliveira 

(informação verbal), diz que envia apenas a letra com as respectivas referências à produtora 

de áudio para a produção do jingle, deixando a escolha dos arranjos e melodia para a 

produtora de áudio. Portanto, pode-se constatar que enquanto na agência de publicidade 

elabora-se apenas a letra, na produtora de áudio se cria e produz o jingle, desde a letra até a 

gravação e masterização da peça. 

Uma semelhança levantada, no que se refere ao modo como desenvolvem a peça, entre 

os profissionais foi que ambos, Castro e Lopes, criam enquanto tocam violão, buscando 

arranjar o jingle e encaixar a letra na melodia. Desta forma, os profissionais colocam em 

prática seu conhecimento musical para influenciar a criação do jingle, construindo a peça sob 

arranjos e melodias presentes em sua bagagem cultural. 

Como fator básico da pesquisa, o tempo de produção, foi uma diferença encontrada nos 

processos criativos. No momento em que os profissionais foram questionados sobre o tempo 

para elaboração da peça, Castro (informação verbal), afirma que o tempo depende da 

complexidade da peça e como atua na agência, acredita que o prazo mínimo são 3 dias. Já 

Lopes (informação verbal), afirma que se for solicitado um jingle de manhã para a tarde ele 

consegue desenvolver. Essa característica diferente deve-se ao fato de que a produtora de 

áudio trabalha especificamente com a produção de áudio, assim consegue criar jingles com 

mais rapidez. 

 

9.1.6 Apresentação para o cliente 

 

A defesa da ideia para o cliente, habilidade cognitiva descrita pela Teoria da 

Criatividade de Sternberg e Lubart (1995, 1996), foi uma das diferenças levantadas neste 

estudo. Contatou-se que a apresentação do jingle solicitado é realizada de forma diferente nas 

empresas pesquisadas.  

Na produtora de áudio, Lopes (informação verbal), afirma que ele mesmo defende a 

peça para o cliente, apresentando as características pertinentes que levaram a produção do 

jingle. Já na agência de publicidade, Oliveira (informação verbal), diz que a defesa da peça é 

feita pelo atendimento, fator esse que resulta em uma maior reprovação das peças, segundo o 

criativo. "o brabo é que como eu to resolvendo outros problemas, o atendimento é que 

defende pro cliente e várias vezes tu tem todo o trabalho de criação e produção e o cliente não 

aprova" (Informação verbal). 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente notou-se uma grande dificuldade na revisão bibliográfica desta pesquisa, 

devido a escassez de publicações referentes ao processo criativo específico de jingles. Em 

função disso, o aprofundamento teórico primeiramente firmou-se em definições acerca da 

criatividade, como característica intrínseca à existência humana, e presente em qualquer 

pessoa, incluindo Oliveira, Lobato, Castro e Lopes.  

Assim, compreender as variações nos processos criativos de jingles teve como base 

modelos apresentados previamente, por Beraldo (2006). Mesmo com esta definição do 

percurso para a o desenvolvimento de jingles, profissionais de criação de jingles são seres 

humanos, portanto segundo Ostrower (1997), eles possuem sensibilidade, porém uma 

percepção diferente, ligada ao modo como percebem os eventos. Como estudamos as 

diferenças em uma atividade profissional desempenhada por estes seres humanos, buscamos 

compreender que eventos rodeiam a sua rotina de trabalho, especificamente seu ambiente de 

criação, conhecimento de idiomas estrangeiros, conhecimento musical, rotina de consumo de 

música, tempo e função de trabalho, utilização da técnica de brainstorm e conhecimento de 

mercado. 

Como os pesquisados falaram abertamente sobre o assunto, assim como a entrevista 

focalizada propõe, conseguimos verificar peculiaridades nos casos estudados, devido ao modo 

como discursaram sobre os eventos externos e internos que percebiam. Além da percepção 

dos eventos externos pelos profissionais, estudamos suas características internas, abordando 

suas motivações e conhecimentos técnico e de mercado.  

Assim o ambiente físico, evento externo percebido pelos profissionais, apresentou-se 

como fator importante na inspiração dos profissionais, porém de forma diferente. Oliveira 

(informação verbal), afirma que prefere criar em casa, onde sua criatividade flui melhor para 

este tipo de peça. Já Lopes (informação verbal), diz que cria apenas no estúdio e acredita que 

o aspecto físico da empresa lhe inspira e favorece a criação.  

O tempo de criação e o funcionamento da empresa na qual desempenham seu papel 

criativo, foram outros pontos em que se encontrou diferenças. O tempo total de criação da 

peça é muito mais reduzido na produtora de áudio, e quem entra em contato com o anunciante 

é o próprio criativo. Segundo Lopes (informação verbal), a Bordello Studios chega a produzir 

de dois a três jingles por dia, incluindo criação e produção. Este tempo de criação difere-se 

devido ao segmento das produtoras de áudio de Santa Maria, que trabalham apenas com 
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produção fonográfica e áudio design, diferentemente das agências pesquisadas, que utilizam 

técnicas criativas para o desenvolvimento de peças para diversos meios diariamente. 

As semelhanças foram encontradas com maior frequencia nos eventos internos, como o 

consumo de música, conhecimento de idiomas estrangeiros e conhecimento de mercado. O 

conhecimento técnico mostrou-se diferente, pois Lobato afirma que não toca violão muito 

bem, em função disso, escreve as letras e envia para a produtora de áudio. Mesmo que a 

amostra seja reduzida ao mercado de Santa Maria, este conhecimento técnico pode ser 

considerado a principal diferença dos dois segmentos, e motivo da terceirização deste serviço, 

visto que a produtora de áudio desempenha o papel específico da produção fonográfica. 

A partir dos dados coletados, pode-se  constatar que o processo criativo é diferente, 

tanto de empresa para empresa, como de profissional para profissional, obtendo o 

conhecimento específico de seus processos.  

Como comparamos os processos de profissionais de empresas diferentes, pode-se notar 

que as agências de publicidade de Santa Maria ainda necessitam muito dos serviços 

oferecidos pela produtora de áudio. Também podemos verificar a produtora de áudio, empresa 

terceirizada pela agência, terceirizando serviços, no momento em que contratam cantores e 

músicos para a produção do jingle. 

No que se refere a satisfação profissional, notou-se que os profissionais de agência tem 

uma satisfação maior quando solicitam um jingle, visto que a produção de jingles não é tão 

frequente quanto na produtora de áudio. É relevante para essa pesquisa, ressaltar que os 

profissionais estão constantemente ouvindo música, comportamento que constrói uma 

bagagem cultural que lhes da suporte no momento da criação. 

A proximidade entre os profissionais é outro fator importante que aproxima os eventos 

que percebem. Todos os entrevistados se conheciam e conheciam alguns de seus trabalhos. 

Oliveira e Lobato já trabalharam juntos na área de redação. Lopes já gravou jingles para a Art 

Meio, agência de Oliveira. Esta sociabilidade profissional aproxima seus eventos externos, 

pois vivem na mesma cidade e âmbito cultural. 

A elaboração desta pesquisa, proporcionou um amplo conhecimento na área de criação 

de jingles em Santa Maria, não apenas do funcionamento do mercado, mas informações 

características da personalidade e método de cada profissional entrevistado. Outra experiência 

valiosa ao desenvolver o presente trabalho foi a interação com os criativos, que desempenham 

suas funções a muito tempo. Além do contato social e profissional, esta pesquisa nos inspira a 

trabalhar na área, devido ao alto grau de satisfação e competência dos profissionais, deixando 

o ramo de jingles atrativo e apaixonante. 
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APÊNDICE A 

 

Trabalho Final de Graduação do Curso de Publicidade e Propaganda –  

Acadêmico Eduardo Serpa 

Questões presentes na entrevista sobre processo criativo de jingles. 

Os dados desta pesquisa são sigilosos e de uso específico para o Trabalho Final de Graduação.  

 

Nome: 

Idade: 

 

1. Há quanto tempo atua no mercado de Santa Maria? 

 

2. Tem filhos? 

 

3. Qual o nicho de mercado dos seus clientes e como é o seu relacionamento com eles? 

 

4. Quanto tempo leva a produção de um jingle desde o recebimento do briefing? 

 

5. Quem realiza o briefing de criação? Se não existe, que tipo de documento ou anotações                                                            

seguem a criação? O cliente entra em contato com esse briefing de criação? 

 

6. Como define seu horário de trabalho?  

 

7. Você cria sozinho a melodia e a letra ou existem funções já definidas? 

 

8. Como controla o tempo dedicado a cada trabalho? Esse tempo de desenvolvimento é cobrado 

do cliente de que forma? 

 

9. Quais atividades te inspiram para criar jingles? 

 

10. Como você define o estilo musical adotado no jingle? 

 

11. Com que frequência escuta música? 
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12. Tem o conhecimento de outro idioma? Já utilizou outro idioma na criação de um jingle? 

 

13. Você tem obras autorais? 

 

14. Em que momento é realizado o Brainstorm? 

 

15. O que te motiva a exercer seu trabalho? 

 

16. Você considera o seu ambiente de trabalho fisicamente criativo? 
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APÊNDICE B 

 

Entrevista cedida em outubro de 2013. 

Nome: Erick Frederico Correa Castro. 

Ocupação: Técnico de áudio na agência Publicitá. 

Idade: 24 anos. 

 

1. Há quanto tempo atua no mercado de Santa Maria? 

 

Eu sempre tenho que fazer contas. Me formei em 2010, aí a formatura foi em 2011 e em 2011 

eu comecei. To no meu terceiro ano de mercado. Fora assim né cara, claro que durante a 

faculdade já fazia algumas coisas por fora, fiz algum que outro jingle para uns candidatos a 

vereador e estava na faculdade, tava cursando ainda né. Mas agora trabalho nas duas 

praticamente, na agência mais ligado a direção de arte e aqui na UNIFRA como produtor de 

áudio né cara. 

 

2. Você tem filhos? 

 

Não. 

 

3. Qual o nicho de mercado da maioria dos seus cliente e como é o seu relacionamento com 

eles? 

 

No mercado o que eu vejo é os nichos de varejo e institucional bem separados sabe. 

Profissionalmente eu fiz mais jingle político. Mas aqui na UNIFRA cara, posso te dizer que 

sempre tem um briefing diferente né cara. E o que eu vejo, é que a Laise
13

 tenta fazer a galera 

produzir coisas mais difíceis sabe. Clientes que não costumam anunciar em jingle, mais pro 

desafio da gurizada né, pra ver como é que eles fariam um jingle para um anunciante que, sei 

lá, teoricamente não anuncia jingle. 

 

 

 

                                                 
13

 Professora do Curso de Publicidade e Propaganda da UNIFRA, responsável pela disciplina de Redação 

Publicitária para Áudio. 
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4. Quanto tempo leva a produção de um jingle desde o recebimento do briefing? 

 

Acho que depende do briefing. Se tiver um bom briefing e boas referências. Ah cara o legal 

mesmo, pra ficar bom é um mês. É meio longo o prazo, mas seria o ideal. Geralmente tu tem 

uma semana. Na agência o mínimo tem que ser uns 3 dias cara, senão não rola. Uma porque a 

gente não faz só jingle, e outra que tu não vai fazer de qualquer jeito né? Mas por fora, tipo 

um jingle político foi assim cara, meu tio me ligou e disse: tem um amigo meu, é candidato a 

vereador e ia paga não sei quantos mil pra um cara e se tu fizer por tanto ele faz contigo. Eu 

disse ta beleza, pode ser. Daí o cara me ligou ás 7 da tarde, eu atendi ele, conversei e o 

briefing foi quase nada assim. Ele disse: bá cara queria que tu me ajudasse aí. E eu disse: Ta 

mas tu tem alguma proposta assim, algo que tu quer que tenha no jingle? E ele: Não cara, eu 

quero meu nome e meu número só. E me falou isso ás 7 da tarde. Eu sai do trabalho. Eu 

morava duas quadras da agência. Na metade da primeira quadra já me veio o refrão. Cheguei 

em casa, peguei o violão e já fiz o jingle inteiro. De noite cara, tipo oito e meia o jingle já tava 

pronto. Tipo, já tinha composto o jingle, não tinha gravado né. Aí liguei pro tio: tio ta pronto 

o jingle. Ele disse: ah como assim? Não, ta pronto o jingle. Então tá, vem pra ca hoje. Aí eu 

fui pra casa do meu tio, de noite, o tio ligo pro cara, o cara foi lá onde a gente tava. Eu mostrei 

o jingle pra ele e ele já aprovou na hora. Tudo no mesmo dia. Acho que foi a falta de 

informação, porque me deu muita liberdade. Como referências ele só me pediu um sertanejo 

lá, minha humilde residência, do Michel Teló
14

. Se tu escutar vai ver que são as mesmas 

referências, mesmos instrumentos quase. 

 

5. Quem realiza o briefing de criação? Se não existe, que tipo de documento ou anotações 

sequem a criação? 

 

Na Publicitá por exemplo, o Corujão
15

 solicitou o serviço pra agência. Eles queriam uma 

trilha deles. Passaram o briefing pra agência. Na agência, no caso foi o atendimento que 

recebeu o briefing, e ele mesmo organizou o briefing pra mandar pro Sino, o Sino que fez. 

Teve um briefing que veio do cliente e outro que foi feito pelo atendimento para a criação. 

Mas na verdade não eram dois diferentes né cara, o que acontece é que o briefing é o email né 

cara. No caso o Armando
16

 só anexou o email ali e pós, ó Sino podia ser assim e assado. Ele 

                                                 
14

 Músico, cantor e compositor de música sertaneja. 
15

 Boate de Santa Maria-RS. 
16

 Armando Ribas, proprietário e atendimento na agência Publicitá, de Santa Maria-RS. 
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altera nesta hora aí, de passar para a produtora, pra ser mais fácil de entender. Daí ele fez o 

jingle, mando pro Armando, o Armando curtiu, ligo pra ele e: ah gostei é isso aí, só acho que 

aqui tem que mudar, aqui não sei o que, tu pode colocar um berrante no começo. Isso tudo 

sem mostrar pro cliente né cara. Nem o briefing de criação no caso, o cliente vê. É tudo feito 

antes de ser apresentado. Só mostra pro cliente depois de pronto. Tem uns que tem isso aí 

sabe, mas aí eu já acho que assim, não é que tu ta dando poder pro cliente, mas se precisasse 

da aprovação no briefing de criação teria muito pitaco. Quando ele contrata a agência né cara, 

ele tem que confiar nela, porque mesmo assim depois o cliente fala que podia mudar aqui e 

ali, quere mais coisa, menos coisa aí tu vai negociando. Mas o cliente geralmente não sabe né, 

o nosso processo, então ele contrata uma produtora por causa disso, vai ter toda uma análise 

do público alvo e vai usar as referências que o cliente precisa. 

 

6. Como define o seu horário de trabalho? 

 

Bom tu ta no processo o dia inteiro né. Dificilmente tu vai desligar. Teu cérebro vai seguir 

processando. Tu ta em casa, tu ta no banho, tu ta pensando no negócio né. Mas é muito legal 

assim, talvez por causa da letra, eu acho e até pra melodia, de tu te dedicar assim. Não ficar 

esperando que venha. Eu gosto de ir tentando, vendo como que fica legal. Eu procuro mais na 

transpiração assim cara, tocando e escrevendo mesmo, pro troço nasce né cara. 

 

7. Você cria sozinho a melodia e a letra ou existem funções já definidas? 

 

Eu gosto mais de criar a melodia. Na verdade eu gosto mais de produzir, é gravar, tocar, 

editar, entendeu? De arranjar, eu gosto muito de arranjar. Eu me subestimo na letra sabe, eu 

sei que eu consigo escrever legal assim quando eu preciso. Mas eu é, geralmente faço os dois 

cara. Ponho a letra e melodia. Agora aqui (UNIFRA), aqui é ao contrário, aqui é só a melodia. 

A letra vem pronta, porque aqui a gente trabalha como produtora e as agências são os grupos 

né. Cada grupo de alunos é uma agências. Daí eles vem como o briefing e com referências. 

 

8. Como controla o tempo dedicado a cada trabalho? Este tempo de desenvolvimento é cobrado 

do cliente de que forma? 

 

Cara, com a facilidade hoje do teclado, tu não chama ninguém, tu faz tudo. Tu tem tu e teu 

piano. Então hoje a gente define pela complexidade da trilha assim, entendeu? Tipo se tu tem 
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que orquestrar, que tipo tem que fazer arranjo pra violino, pra flauta, metais, pra sax, pra 

trompete, aí fica mais caro, entendeu? O valor é um valor fechado né. Agora se tu vai fazer 

em um dia, vinte dias, isso vai da tua competência, mas tu não pode alterar o valor. Por 

exemplo, ah, na hora que eu vendi o jingle eu vendi em um valor baixo, pensei melhor e me 

dei conta que eu precisaria contratar um vocal feminino pra fazer. Aí eu vou cobrar do cara? 

Tu pode até negociar. Tu pode argumentar como o cara, mas vai dele querer pagar pelo que tu 

ta pedindo. Não é inalterável o valor, mas tu teria que revender o jingle pro cara. 

 

9. Quais atividades te inspiram para criar jingles? 

 

Ah eu jogo bola cara. Vejo série. Vejo tv. Leio revista. Leio quadrinho. Não sei cara, eu 

escuto coisas também principalmente né cara, pra não desligar muito. Mas é isso, acho que é 

tudo. Ás vezes tu tira uma palavra de uma revista que tu leu, as vezes tu tira um timbre, sei lá, 

de uma música de um filme que tu viu. O cara tem que ficar meio aberto assim. 

 

10. Como você define os elementos presentes em cada jingle? 

 

Depende né cara. Aqui na UNIFRA é mais comum vir o pessoal com a coisa já encaminhada 

assim, já saber o que que quer. Ah eu quero um jingle parecido com esse aqui. Entendeu? É 

mais assim. Claro que, as vezes o cliente tem essa percepção assim, consegue entender quais 

são os instrumentos que  tem e as vezes não, as vezes ele só conhece a música, não sabe o que 

que eu tenho que fazer pra deixar o jingle dele como aquela música.Daí eu tenho que 

pesquisar né cara, daí eu pego o briefing, ou pelo menos as informações que tem alí, nicho de 

mercado, público alvo, e vo pro youtube. 

 

11. Com que frequencia escuta música? Tem gosto musical definido? Criar dentro do seu gosto 

musical é mais fácil? 

 

Escuto música o tempo todo. Vindo pro trabalho no iphone, meio dia no almoço e quando 

volto pra casa volto escutando e em casa eu escuto. Quando eu não to aqui ou na Publicitá eu 

passo o tempo inteiro escutando coisas né cara. A tarde quando eu to na agência, como eu lido 

mais com edição de vídeo e edição gráfica eu não escuto tanto né cara. Se eu tenho um gosto 

definido, ah, muito definido não cara. Não vou dizer que sou totalmente eclético, tem coisa 

que eu não escuto, que eu não gosto de escutar. Mas eu escuto bastante coisa cara. Gosto 
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muito de música pop e gosto muito de Soul. Eu gosto porque as melodias são ricas sabe, é um 

som melódico, é bom de escutar. Então eu acho que, eu gosto de compor assim. Claro que as 

vezes tu até não pode ter gosto definido. Se tu gosta de música pop é ótimo para tu compor 

jingle, é excelente. Mas acho que depende também do tipo de música. Tem coisa que o cara 

gosta mas tem uma complexidade muito grande pra compor entende? Acho que criar no gosto 

musical é bom e mais inspirador, mas a dificuldade depende do estilo, dos instrumentos que 

tu vai usar. 

 

12. Tem conhecimento de outro idioma? Já criou em outro idioma? 

 

Espanhol. Eu já compus alguma coisa minha em espanhol. Acho que eu peguei alguma coisa 

que eu fiz e traduzi, no máximo. Mas eu escuto muita música em espanhol. Mas cara, eu acho 

que sou médio, escuto muito bem, entendo tudo que me falam em espanhol e isso é porque eu 

sou da fronteira cara, de Quaraí com Artigas, então é meio que por osmose assim. Eu entendo 

muito bem o espanhol, falo também mas não escrevo nada, não sei a gramática do espanhol. 

 

13. Você tem obras autorais? 

 

Tenho cara. Bastante coisa. Mas a maioria não esta gravada por inteiro. Na época que eu tinha 

banda lá em Quaraí nós já tínhamos gravadas umas seis músicas, que eu escuto até hoje. E 

continuo produzindo, devo ter feito várias mais, umas dez. Deve dar um total de umas vinte 

músicas, por aí. 

 

14. Em que momento da criação é realizado o brainstorm? 

 

É bom começar com o brainstorm cara. Mas depende muito, pra mim o brainstorm é meio 

automático. Mas eu não escrevo muito sabe, eu começo a pensar em coisas que eu consigo 

ligar com a proposta e surge. Vou escrevendo as letras aos poucos quando eu escrevo, mas 

penso bem antes. 

 

15. O que te motiva a exercer seu trabalho? 

 

Ah sei lá cara, é a verba. É ganhar dinheiro com isso. Claro, se tu tem um cliente legal tu 

também tem um motivo, não só pelo dinheiro, é pelo futuro, pra ter coisa minha, portfólio. Eu 



52 

 

acredito muito no poder do áudio na publicidade assim, acho que ele tem um papel 

interessante e cada vez mais a galera explora, cada vez mais tem som pra mercado, som pra 

loja, cada marca tem sua assinatura musical né, o pessoal ta explorando bastante. E eu acho 

isso legal cara. Gosto de música, é o que eu faço, então é isso. 

 

16. Você considera o seu ambiente de trabalho fisicamente criativo? 

 

É apertado cara. Mas é legal né, de tu ter uma sala acústica, tu poder gravar, é uma coisa que 

fisicamente te permite a criação. Tu sabe que tu ta num estúdio. Tu meio que da uma chave no 

teu cérebro, que diz que tu ta num negócio onde tu vai trabalhar com música entendeu? Acho 

que isso profissionaliza a criação. As vezes tu ta em casa atirado no sofá, tu te sente mais 

solto sabe? Não é ruim, se tu ta meio travado é legal, mas se tu já sabe como fazer é melhor, o 

ambiente de estúdio incentiva. 
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APÊNDICE C 

 

Entrevista cedida em outubro de 2013. 

Nome: Rogério Lobato. 

Ocupação: Professor universitário aposentado. Redator e produtor de áudio. 

Idade: 66 anos. 

 

1. Há quanto tempo atua no mercado de Santa Maria? 

 

Desde 1977. Fui professor na UFSM, mas naquela época mesmo já produzia alguma coisa em 

termos de redação. 

 

2. Você tem filhos? 

 

Tenho sim, filhos e netos. 

 

3. Qual o nicho de mercado da maioria dos seus cliente e como é o seu relacionamento com 

eles? 

 

Isso varia muito Eduardo. O que mais se pede é jingle pra varejão. Aquela coisa bem animada 

que tem que explodir no início antes da janela. Mas já fiz muito institucional também, aliás 

são deles que tenho mais orgulho, tenho muitos que ficaram show. Se o cliente não é um 

doido que acha que a gente é santo da pra trabalhar bem, com liberdade, mas tudo depende do 

cliente. 

 

4. Quanto tempo leva a produção de um jingle desde o recebimento do briefing? 

 

Isso depende do caso. As vezes o jingle já sai tocando na minha cabeça e outras vezes não. 

Mas na maioria das vezes o processo gira em torno de 3 dias. Por aí. Tudo depende do que o 

cara te pede. Se ele quer coisas de outro mundo no jingle e fica pedindo um monte de 

alteração. aí o tempo se alastra um pouco, mas senão é por aí mesmo, uns 3, 4 dias. Mas já te 

digo, o publicitário é muito procrastinador cara. Se o cara me der muito tempo, eu faço só no 

final. 
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5. Quem realiza o briefing de criação? Se não existe, que tipo de documento ou anotações 

sequem a criação? 

 

Eu recebo o briefing ou da agência ou direto do cliente. Isso depende do caso. Quando me 

mandam da agência já vem com algumas referências importantes, e isso nem sempre acontece 

com o cliente. As vezes o cara pede coisas que nem ele sabe o que é, aí complica pra gente. 

Mas no geral o processo funciona desse jeito, a agência manda o briefing do cliente com as 

referências. Não sei se tu pode chamar de briefing de criação, porque não é um documento 

novo cara, é o mesmo briefing, só que com umas firulas e dicas pra criar. 

 

6. Como define o seu horário de trabalho? 

 

Na verdade tu não tem horário cara. Seja em casa, no campo, em qualquer lugar tu ta 

pensando no projeto. Cantarolando daqui e dali e escrevendo. Não tem como definir o horário. 

Mas na produtora se procura fazer tudo com muita rapidez, pra editar o que se precisa dentro 

do horário. 

 

7. Você cria sozinho a melodia e a letra ou existem funções já definidas? 

 

Na maioria das vezes eu crio a letra e o Ricardo
17

 produz. Mas a melodia eu faço as vezes, em 

alguns momentos em que me vem na cabeça algo que se encaixe bem no trabalho, mas no 

resto a gente trabalha assim. 

 

8. Como controla o tempo dedicado a cada trabalho? Este tempo de desenvolvimento é cobrado 

do cliente de que forma? 

 

Na verdade tu não tem muito como controlar. As vezes eu to pegando o briefing com o cara e 

já to com a letra na cabeça, eu to com o dinheiro dele no bolso já e ele nem sabe. Mas não tem 

como tu estipular o preço pelo tempo. O preço é um valor fixo, o tempo que demora é por ti.  

 

 

 

                                                 
17

 Ricardo Freire, músico, cantor, compositor e produtor em estúdio próprio em Santa Maria-RS. 
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9. Quais atividades te inspiram para criar jingles? 

 

Gosto de ficar a vontade com a cabeça bem aberta. Não fui abençoado com o dom de saber 

tocar instrumentos, até tento, mas eu e o Roberto somos dessa turma que queria muito tocar 

mas não consegue se encaixar, sei lá. Gosto de tranquilidade pra por as ideias no lugar. 

 

10. Como você define os elementos presentes em cada jingle? 

 

Cara, se tu pedir um jingle pro Ricardo, ele não vai chamar ninguém lá cara. Ele faz tudo 

sozinho. Hoje, com o teclado a coisa ficou muito mais simples, tu tem batera, guitarra e até 

voz se tu quiser só ali. Então tu escolhe na base da experimentação, porque não tem toda 

aquela correria que tinha antigamente, quando tu tinha que marcar horário com um monte de 

músico diferente, então fica mas fácil experimentar. 

 

11. Com que frequencia escuta música? Tem gosto musical definido? Criar dentro do seu gosto 

musical é mais fácil? 

 

Olha eu escuto o tempo inteiro. Não me desligo da música. Não tanto pra me aprimorar, o 

véio já tem bagagem, mas porque é o que eu amo cara. Gosto musical já não sei te dizer, acho 

que tenho um feeling pra coisa, porque no momento que eu penso no jingle uma série de 

estilos passa pela minha cabeça, daí eu escolho o melhor e vejo como fica. Acho mais fácil 

criar quando tu tem conhecimento sobre o estilo, senão nem adianta. 

 

12. Tem conhecimento de outro idioma? Já criou em outro idioma? 

 

Tenho o mínimo para não me perder por aí, e o máximo que já fiz foi um jingle para uma 

padaria que foi feito em portunhol, o Roberto me encheu querendo que fosse em latim, porque 

os padres falavam em latim e eu, não como dono da agência na época, mas como parceiro ali 

já disse pra ele que não ia colar. E no fim optamos pelo portunhol, e foi um sucesso na época. 

 

13. Você tem obras autorais? 

 

Eu tenho jingles que fizeram história pra muita gente. Gosto de considerar como meus 

filhotes. Pô tem um jingle que fiz junto com o Ricardo Freire que nem foi um pedido de 
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trabalho, eu cheguei na mulher e disse que aquele projeto merecia um jingle para incentivar a 

questão da reciclagem lá, no fim ficou nota dez cara, acho que foi um dos meus melhores 

trabalhos. 

 

14. Em que momento da criação é realizado o Brainstorm? 

 

Acho que não tem um momento assim especial cara. Vem do modo como tu trabalha, e cada 

um tem um. Não sei se o que é eu faço da pra chamar de brainstorm, mas eu gosto de ficar 

cantarolando diversas vezes o conteúdo do briefing, tentando encaixar em alguma melodia. 

Tem jingle meu que se tu prestar a atenção eu tirei a melodia quase que inteirinha de outra 

música. 

 

15. O que te motiva a exercer seu trabalho? 

 

Olha Eduardo, não tem incentivo melhor do que minha filha me ligando de salvador: pai 

entrei no show da Maria Rita de grátis! Dando risada. Acho que é esse legado que a gente 

deixa. A gente deixa que escutem o que elas quiserem, mas se mostra um caminho. Lá por 

oitenta e poucos minhas filhas me pediram uma fita, o que era chique na época, não era nem o 

VHS ainda. Disseram que queriam gravar as músicas delas e eu deixei né, pensando que só ia 

dar xuxa e outras bobagens. Cara elas me vieram com Caetano e Giberto Gil. Aí derreteu o 

coração do véio né cara.  

 

16. Você considera o seu ambiente de trabalho fisicamente criativo? 

 

Mas com essa eu vou te levar lá em casa pra ti me responder. Tem um lago enorme na frente 

lá de casa. Eu achava antes que sempre era bom estar em um lugar planejado pra criar, mas 

tem coisa melhor que acordar com o burburinho dos passarinhos? Lá em itaara eu fico 

tranquilão, e quem diz que é longe eu digo que faço o trajeto em 10 min acredita? 
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APÊNDICE D 

 

Entrevista cedida em outubro de 2013. 

Nome: Roberto Oliveira. 

Ocupação: Redator na agência Art Meio. 

Idade: 47 anos. 

 

1. Há quanto tempo atua no mercado de Santa Maria? 

 

Desde 1987, comecei estagiando em uma agência chamada Rocha Lobato Propaganda que era 

de um professor meu. 

 

2. Você tem filhos? 

 

Tenho um filho sim. 

 

3. Qual o nicho de mercado da maioria dos seus cliente e como é o seu relacionamento com 

eles? 

 

Maioria dos nossos clientes aqui é de varejo, e o jingle surge em momentos institucionais 

desses clientes de varejo. A gente atende a Pampeiro
18

 que de vez em quando faz uns jingles 

legais. O Peruzzo
19

 que faz uns dois jingles por ano e tem clientes menores que trabalham 

muito com rádio, investem muito em rádio, mas todos os clientes em algum momento fizeram 

ou tem o hábito de fazer. Mas o jingle tem um valor relativamente alto sabe, assusta o pessoal. 

Digamos assim ó, o cara vai fazer um jingle só pra por no rádio. A maioria das mídias de 

rádio são relativamente baratas, sabe. E daí o custo da produção fica quase o mesmo preço da 

mídia. 

 

4. Quanto tempo leva a produção de um jingle desde o recebimento do briefing? 

 

Cara, jingle é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu quase não considero um trabalho 

assim. Eu seria muito feliz se só fizesse jingle. Depois de me destacar no mercado, hoje eu 

                                                 
18

 Concessionária de automóveis de Santa Maria-RS. 
19

 Supermercado de Santa Maria-RS. 
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sou chato, pode mexer, não vai mexer em nada! Sabe, se tu tiver que puxar uma nota lá em 

cima pra manter a minha letra, se não tem uma rima fácil, azar, a letra ta contando uma 

história e eu fiz ela com uma lógica, e não deixo mexer. Mas o jingle eu tiro da agenda da 

agência. Na verdade em agência de interior assim, que trabalha muito com cliente de varejo, 

tu passa muito tempo apagando fogo e resolvendo coisinhas pequenas sabe. E esse é um 

trabalho que exige um certo astral, então cara, em relação ao tempo, dois, três dias no 

máximo. 

 

5. Quem realiza o briefing de criação? Se não existe, que tipo de documento ou anotações 

sequem a criação? 

 

É o atendimento, só em alguns casos de jingles políticos que eu trago direto porque é 

diferente. Mas no dia a dia vem como um briefing de qualquer coisa. Um briefing que vai 

dizer um direcionamento, um motivo da coisa né, mas o briefing é igual ao de um VT, de um 

spot, mas é o mesmo briefing. A parte informativa de briefing é a mesma. Em alguns casos o 

cara já diz o que ele tem como preferência, mesmo que não seja o que ele precise, que por 

exemplo, pro público dele seria o sertanejo universitário e se o cara não gosta de sertanejo ele 

não vai aprovar. Normalmente eles te dão liberdade. 

 

6. Como define o seu horário de trabalho? 

 

No caso do jingle é tesão mesmo cara. Jingle é uma coisa que eu gosto de fazer. Pro cara da 

produtora eu não sei sabe, porque já é uma rotina pra ele, mas pra mim sempre é uma 

maravilha cara. Eu crio 90% em casa cara, por isso quando a gente fala de jingle tu esquece 

tempo. Na verdade, na publicidade tu tem que esquecer do tempo mesmo cara, tu vai levar 

trabalho pra casa, trabalhar de madrugada, isso é certo. 

 

7. Você cria sozinho a melodia e a letra ou existem funções já definidas? 

 

Eu gosto muito de trabalhar com o Ricardo Freire cara. A gente tem uma sintonia fudência 

assim cara. Eu mostro a letrinha pra ele e ele já sai enlouquecido e daí em algumas horas ele 

me liga. Mas depende muito cara, de vez em quando eu já chego com o troço pronto, mas 

quase sempre fico só na letra e ele faz a melodia. 
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8. Como controla o tempo dedicado a cada trabalho? Este tempo de desenvolvimento é cobrado 

do cliente de que forma? 

 

Na verdade tu não controla né cara. É como te falei. Se tu vai trabalhar de tarde, de manhã, na 

madruga, não importa, o jingle tem que estar pronto no prazo né cara. Então não tem como 

cobrar né cara, mesmo que eu desvie isso da agenda aqui da agência, não adianta, não muda 

nada. É uma peça que tem quer ficar pronta. Ponto. O brabo é que como eu to resolvendo 

outros problemas, o atendimento é que defende pro cliente e várias vezes tu tem todo o 

trabalho de criação e produção e o cliente não aprova. 

 

9. Quais atividades te inspiram para criar jingles? 

 

Cara o que me inspira é o briefing e é a bagagem que tu tem, musical e poética digamos. Eu 

sou redator desde sempre, gosto de escrever, desde carta, tudo. Escrever eu sempre gostei 

muito. Então eu tenho uma bagagem animal de leitura e gosto muito de música, então se 

juntou os dois necessários. Mas assim, no momento da criação, primeiro eu preciso me 

desapegar da parte burocrática cara, então eu jogo as palavras, os assuntos que eu tenho que 

dizer no papel, daí a partir dali eu me liberto. Daí eu entro em outro terreno, geralmente 

tomando uma gela na sacada lá de casa. O quando mais tranquilo eu estiver melhor cara.  

 

10. Como você define os elementos presentes em cada jingle? 

 

Daí é caso a caso né cara. O mercado por exemplo é um cliente que tu já sabe que tem que ter 

uma entrada forte. Mas depende, se é um jingle institucional tu começa devagar e vai 

crescendo. Depende né cara, a gente tenta usar algo que já é comprovado que funciona 

entende? por aí.  

 

11. Com que frequencia escuta música? Tem gosto musical definido? Criar dentro do seu gosto 

musical é mais fácil? 

 

Olha cara eu escuto direto, direto. Eu tenho gosto musical bem definido cara, bem roqueiro 

cara. Eu sou das antiga. Eu não gosto muito das músicas atuais. Mas na hora de fazer jingle 

me dispo de qualquer preconceito. Não digo que seja mais fácil cara, até acho que da no 
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mesmo. Mas fácil é por exemplo um sertanejo, que dai tu tem métricas mais fáceis e aí se vai 

facilmente né cara. 

 

12. Tem conhecimento de outro idioma? Já criou em outro idioma? 

 

Eu falo inglês, um inglês funcional assim, básico de viagem. Nós criamos uma vez eu e o 

Ricardo um jingle que era um clássico dos clássicos, que não existe mais infelizmente. Que 

era uma padaria de livramento, e era um tango em portunhol. E tu sabe aquela batida do 

tango? Poise, é um jingle em portunhol, eu acho que foi o mais perto que eu cheguei. Ah não, 

lembrei, eu fiz sim, eu fiz um jingle da Wizard, que eram duas vozes, uma cantava em 

português e a outra traduzia. Se você quer, if you want! Falar inglês, speak english! Não perca 

tempo, don't waste your time! E era toda assim, então acho que da pra considerar. 

 

13. Você tem obras autorais? 

 

Não. Os jingles políticos eu considero quase que músicas sabe, que tem uma história, mas 

músicas minhas não cara. 

 

14. Em que momento da criação é realizado o Brainstorm? 

 

Cara eu faço ele logo no inicio, no momento em que tenho a folha em branco ali e me 

derramo né cara. Começo a escrever coisas que acho importante. Faço a letra, sem nem pensar 

na melodia, depois tento encaixar em algo. É uma técnica muito importante né cara, e ajuda 

muito na procura das rimas. 

 

15. O que te motiva a exercer seu trabalho? 

 

Ah o que me motiva. O que me motiva é a satisfação cara. Satisfação de ver ali tua letra 

bonitinha, um sucesso entende? Eu acho que é isso aí cara. O publicitário tem um ego enorme 

cara. 
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16. Você considera o seu ambiente de trabalho fisicamente criativo? 

 

Olha cara aqui eu acho muito bom cara. Bom mesmo sabe, mas o jingle ele precisa de um 

momento diferente sabe? Te digo que pode até começar aqui a criação cara, mas eu produzo 

mesmo em casa. É lá que a minha criatividade flui eu acho cara.  
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APÊNDICE E 

 

Entrevista cedida em outubro de 2013. 

Nome: Emerson Sino Lopes 

Ocupação: Músico, produtor e compositor e dono da produtora Bordello Studios. 

Idade: 41 anos. 

 

1. Ha quanto tempo atua no mercado de Santa Maria? 

 

Aqui em Santa Maria, uns dez anos cara. Teve um hiato aí quando eu fui morar em Porto 

Alegre. assim, trabalhando assim, como produtora mesmo, a Bordello Studios, 

institucionalizada assim uns cinco anos, mas antes eu já fazia uns trabalhos pro Bobby Studio, 

onde se fazia muito trabalho pra publicidade né. Então ali eu comecei a fazer alguns negócios 

com locução, ah, uns jingles né. Quando vê eu já tava fazendo alguma coisinha daí eu prendi 

a mexer no SoundForge, e daí só foi né cara. 

 

2. Você tem filhos? 

 

Sim tenho um filho. 

 

3. Qual o nicho de mercado da maioria dos seus cliente e como é o seu relacionamento com 

eles? 

 

Assim ó, é... Quando eu comecei com o estúdio né, a gente fazia um trabalho mais voltado pra 

publicidade, era aquelas coisas normais, os jingles, spots, vts, algum audiovisual e tal. Aí 

foram pintando outras coisas, tudo voltado pra música, que são... trilhas pra curtas, um 

trabalho direto com as produtoras de vídeo. Nesse caso, vinha direto da produtora de vídeo né 

cara, não passava pela agência. Clientes diretos, o cliente mesmo me liga. Ah tu fez o jingle 

do fulano lá e tal, e eu vou direto falar com o cara. Pra mim eu acho os melhores trabalhos 

sabe, esses que o cara vem falar contigo. Geralmente ele vem com uma referência já do que 

ele quer, por mais que seja simples, elas são diretas sabe? Claro, as vezes ele não tem ideia do 

que ele realmente precisa, mas na maioria das vezes ele pega referência de outros negócios do 

mesmo ramo saca? Esses trabalhos que a gente fez direto com os clientes foram os que menos 

voltaram cara. Um exemplo foi o Paiol, a Oficial Pizza Club ali, bae acertamos de prima 
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assim sabe? Um caso foi esse aí do Pizza Club, ele não sabia o que ele queria, só nos disse 

que o lance era futebol e tal. Aí a gente pegou aquele vem pra rua sabe? Colocamos umas 

vozinhas de rádio "paixão pela redonda", como se fosse um locutor de rádio, botamos torcida, 

barulho de tambor sabe? foi certeiro sabe? As vezes as agências elas empatam assim o 

trabalho, elas não mostram pro cliente ou elas não sabem o que o cliente quer. Isso é 

complicado. 

 

4. Quanto tempo leva a produção de um jingle desde o recebimento do briefing? 

 

Depende do prazo cara. Se pedirem um jingle de manhã a gente entrega de tarde, se precisar. 

Se tu tem tempo livre tu vai deixando, vai fazendo outras coisas. Claro a gente pensa, se tu 

tiver com muito trabalho tu pode deixar aquele ali de lado e é tranquilo, mas se tu não, não 

tem muito o que fazer tu pega e já faz, assim tu já tem um tempo hábil pra fazer alterações 

que precisar. Mas em média pedem uma semana né cara. Tem uma série de coisa que eles tão 

aprovando na campanha né cara. Geralmente o jingle faz parte de uma campanha né cara.  

 

5. Quem realiza o briefing de criação? Se não existe, que tipo de documento ou anotações 

sequem a criação? 

 

O briefing, o primeiro que eles pegam é com o cliente né cara. O cliente vai te dizer o que ele 

quer,  ele acha que um produto x não ta vendendo, ou ele quer um institucional. O cara do 

atendimento ele vai fazer esse primeiro approach, se for pra ele ele vai fazer, senão ele vai dar 

pra um Roberto Oliveira assim, vai passa direto pro cara que tem mais experiência, mais 

estudo, mas as vezes não é estudo, o cara tem esse estalo aí e bababa e já pega e faz uma 

pesquisa e já diz o que o cara quer. A partir dai ele manda pra produtora da áudio. Mas muitas 

vezes a gente não recebe nada cara, nada. Ah tem um cliente e tal aqui e quer um jingle e tal, 

sem conceito sem nada. Daí eu vô faze uma pesquisa né cara. 

 

6. Como define o seu horário de trabalho? 

 

Ba... Essa é uma pergunta extremamente... ah cara eu vô pra lá 9h. E ás vezes eu atravesso o 

dia e as vezes atravesso a noite. Mas horário definido assim eu não tenho. Na hora de criar eu 

não tenho hora né cara. O lance da criação, aquela mística toda não existe. O negócio é tu ter 

uma boa pesquisa né, tu saber do teu cliente. Com a internet hoje é brincadeira né cara. Eu 
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busco muita referência em outras produtoras sabe, tu vê o que tão usando pra um determinado 

produto sabe, dai eu já faço o meu. Mas não tem cara, o negócio na hora de criar é mais 

racional assim. Mas tipo, pra ti ver, em Porto Alegre a gente fazia uns 3 jingles por dia cara, 

sério, criava e produzia, pra ti ver cara. A gente virava noites cara, e cara, quando tu ta virado 

assim direto, a tua criatividade ta a flor da pele, é incrível cara, tu não dormiu, tu não 

descanso, tu ta tão focado, tão dentro da história assim cara que era incrível cara, nós chegava 

a dar risada cara. Quanto mais o bicho ta pegando cara, mais tua criatividade ta aflorada, mais 

tu ta focado no trabalho. A falta de tempo as vezes é um grande aliado pra ti, quando tu tem 

muito tempo tu vai deixando, tem muito tempo inclusive pra se sabotar, tu tem a ideia mas já 

acha ruim e assim tu vai. O tempo curto é muito bom. Tu fica mais objetivo sabe, tu não fica 

viajando. 

 

7. Você cria sozinho a melodia e a letra ou existem funções já definidas? 

 

Sim sim, antigamente logo no início eu já criava direto no violão né cara. Hoje em dia é 

direto, os dois, melodia e a letra, dai já vem a produção né cara, que eu faço também, faço 

tudo na verdade né cara. 

 

8. Como controla o tempo dedicado a cada trabalho? Este tempo de desenvolvimento é cobrado 

do cliente de que forma? 

 

Não tem. É um valor fixo. Mas tudo depende né cara. È que nem motel, ou tu quer um 

standart com uma cama, um banheiro e um chuveiro simples ali ou tu quer um jingle tipo, 

complexo com 2, 3 voz, corda, metais. Aí tu vai encarecendo né cara. O formato também, se é 

de 30 segundo, de um minuto, se é locução. O tempo a gente vai jogando, tipo eu crio um 

jingle e dai eu já passo pro Guilherme e ele faz a produção e já vou criar outro e vice versa. A 

gente se divide mais ou menos assim na produtora. Cara de vez em quando eu mando até pra 

fora, tipo, se a gente ta cheio de trabalho, ou a gente precisa de um conhecimento específico 

de alguém a gente faz isso, é a empresa terceirizada terceirizando. 

 

9. Quais atividade te inspiram pra criar jingles? 

 

Cara. Eu to o dia inteiro com o violão no colo cara, acho que ter essa disponibilidade aí me 

inspira muito. Eu acho que trabalho mais racionalmente saca? Não fico viajando para buscar a 
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ideia, e não curto tomar nada pra criar. É outro contexto ta ligado? Mas eu tenho puff lá sabe. 

Quando não ta vindo nada assim, que eu to com a cabeça conturbada eu me jogo lá, boto as 

pernas pra cima e tento limpar a mente sabe? Ou vo da uma banda de moto, isso é outra coisa 

que me liberta a mente cara. Até série assim cara eu curto bastante, no meio da tarde eu vô ali 

e vejo e quando vê me vem, ah porque eu poderia usar isso ó, interessante. É assim cara, é que 

nem ficar tentando dormir cara, tu te vira pra um lado e pra outro e o sono não vem, então é 

melhor tu levantar e ir fazer outra coisa. Desistir do tentar dormir, é a mesma coisa cara, é o 

desistir de tentar criar entende? Tem que buscar alguma coisa que te tire aquele foco, ou 

aquela ideia que tu já tem. De repente tu ta ali vendo uma série ali e pow! surge cara, bem 

assim. 

 

10. Como você define os elementos presentes em cada jingle? 

 

Boa pergunta cara. Ba isso aí é um labirinto as vezes que a gente entra. As vezes a gente 

decide bá isso aí ficaria legal, mas pensa: ba como é que a gente vai produzir isso aí cara. Eu 

acho que a própria composição já vai dizendo assim cara, o que precisa sabe? Mas a gente 

sempre vai buscar uma referência né cara, daí decide a partir daí. 

 

11. Com que frequencia escuta música? Tem gosto musical definido? Criar dentro do seu gosto 

musical é mais fácil? 

 

Cara, gosto musical definido é complicado diante da variedade de som que existe. Eu posso 

dizer que eu gosto de música boa, mas o que é música boa pra mim é pra ti também? Aí que ta 

cara. Eu gosto de uma Regina Spektor
20

, de vez em quando eu boto um Jimi Hendrix
21

 ali a 

todo volume, depende cara. Assim o meu gosto, o que eu mais curto é blues cara. Gosto muito 

de Pop também, não tenho preconceito com música sabe? Porque assim ó, tu tem que avaliar 

varias coisas, tu vê o Justin Timberlake
22

 cara, vi um show esses dias na tv. Ba cara, a 

genialidade dos arranjos é um negócio sensacional, ah mas o cara era um Boy Band
23

, cara. 

Tu não pode ter esses preconceitos, principalmente se tu trabalha com isso. Quando a gente 

trabalha com publicidade, tudo vira música. Daí o teu preconceito caí e o teu gosto pessoal 

não vale. Ele só vai ser usado como conhecimento, como ferramenta pro teu trabalho. 

                                                 
20

 Cantora, compositora e pianista russa.  
21

 Guitarrista, cantor e compositor norte-americano. 
22

 Cantor, compositor, ator, produtor musical, dançarino e empresário norte-americano.  
23 Tipo de grupo musical pop constituído de cantores do sexo masculino. 
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12. Tem conhecimento de outro idioma? Já criou em outro idioma? 

 

Cara... Mas o inglês pra se defender cara. Mas jingle assim a gente nunca criou cara. A gente 

já fez trabalho pra Vostu
24

, maior desenvolvedora de jogos pra facebook
25

 da America Latina, 

aí a gente fez o áudio design da apresentação dos novos jogos e tal. Foi show cara, aí a gente 

fez em espanhol, tem um locutor uruguaio amigo meu que é muito bom e eu peguei um cara 

de São Paulo pra fazer o inglês, um cara que foi considerado três vezes o melhor locutor de 

inglês do Brasil, com um preço bom, foi massa velho. 

 

13. Você tem obras autorais? 

 

Eu tenho um disco né cara. Tenho outro com a doce veneno, umas músicas com outras 

bandas, mas não sei o total cara. Tem um trabalho novo que eu comecei a gravar no ano 

passado que tem umas quinze músicas. É isso aí cara. 

 

14. Em que momento da criação é realizado o brainstorm? 

 

A gente faz eu ali e o Guilherme cara, ou as vezes vai um cara da agencia lá né cara e a gente 

faz no inicio de tudo, as vezes o cara já tem alguma coisa em mente e eu pego o notebook ali 

e já gravo. Mas sempre é no inicio de tudo cara, com o briefing na mão. É uma técnica muito 

boa, ajuda muito.  

 

15. O que te motiva a exercer seu trabalho(motivo maior que te chamou para a área)? 

 

Motivação cara é, assim ó. Eu sou musico cara, sempre quis tocar, toquei 15 anos direto assim 

de quinta a domingo, e quando pinto meu filho até curtia ficar cuidando dele de noite, porque 

eu não conseguia dormir antes das quatro, em função do fim de semana que ficava virando e 

virando. Mas, acho que o que me motiva também cara é o fato do horário, que a gente que faz. 

A gente também ta sempre rodeado de instrumento sabe? daí isso tudo te motiva muito cara, 

além da gente ta sempre trabalhando com pesquisa. 

 

 

                                                 
24

 Maior empresa desenvolvedora de jogos para o site Facebook.com da América Latina. 
25

 Site de rede social. 
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16. Você considera o seu ambiente de trabalho fisicamente criativo? 

 

Eu considero cara. Bae. A gente ta deixando ele muito legal cara. A nossa cozinha é verde 

calcinha sabe? Tem uns quadrinhos legais, tem dardo, tem puff. A nossa sala, principal ali tem 

um piano alemão antigo, os móveis são todos antigos. A minha sala, a minha mãe fez uma 

cortina toda colorida. A sala do Guilherme parece quarto de adolescente assim, uma bagunça. 

 


