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Teles, Caio da Silva. Jingles Brasileiros que Marcaram Época: A importância da 
música em anúncios publicitários bem-sucedidos. 2018. 22 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Publicidade e Propaganda) – Centro Universitário 
Anhanguera de Niterói, Niterói, 2018. 
 

RESUMO 
 
Este trabalho busca demonstrar como a música age quando é usada como uma 
ferramenta de venda em propagandas publicitárias, analisando os benefícios 
trazidos pelos jingles em casos de sucessos, principalmente da comunicação 
brasileira. Para entender esta questão, volta-se ao surgimento da música para 
compreender seus elementos e composição estrutural, passando pelo momento em 
que as músicas foram incorporadas a publicidade e chegando ao período em que as 
empresas brasileiras começaram a se beneficiar dos jingles criativos para fixar suas 
ideias e consequentemente alavancar as vendas de seus produtos ou serviços. Para 
isso este artigo reúne citações e referências de textos que abordaram este tema e os 
relaciona concluindo que além da criatividade, a adequação das mensagens, tanto 
na linguagem quanto no conteúdo e no veículo, junto ao público receptor é 
fundamental para que o jingle tenha sucesso. Fica evidente também a importância 
da repetição do nome do produto, serviço ou marca no jingle para que com o 
eventual sucesso alcançado pela música, o objetivo primário de venda também seja 
alcançado. 

 
Palavras-chave: Jingles; Música na propaganda; Publicidade brasileira; Comerciais 
de sucesso. 
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Teles, Caio da Silva. Brazilian Jingles That Marked Era: the importance of music in 
successful commercials. 2018. f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Publicidade e Propaganda) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 
2018. 
 

ABSTRACT 
 
This work seeks to demonstrate how music acts when it is used as a sales tool in 
commercials, analyzing the benefits brought by the jingles in cases of successes, 
mainly in Brazilian communication. In order to understand this question, we turn to 
the emergence of music to understand its elements and structural composition, 
passing through the moment when the songs were incorporated into advertising and 
reaching the period when Brazilian companies began to benefit from creative jingles 
to fix their ideas and consequently leverage the sales of your products or services. To 
this end, this article brings together quotations and references from texts that deal 
with this theme, and concludes by concluding that in addition to creativity, the 
adequacy of the messages, both in language and content and in the vehicle, to the 
receiving public is fundamental for the jingle to succeed . It is also evident the 
importance of the repetition of the product’s, service or brand names in the jingle so 
that with the eventual success achieved by the music, the primary objective of sale is 
also achieved. 
 
Key-words: Jingles; Musical advertising; Brazilian publicity; Successful 
advertisements. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A propaganda está, incontestavelmente, presente no cotidiano da sociedade 

brasileira há bastante tempo, assim como em todo o mundo. Mas como fazer com 

que determinada propaganda obtenha destaque sobre as demais? Como chamar a 

atenção dos consumidores e provocar a fixação da mensagem em suas mentes? 

Um dos recursos historicamente mais usado é a música, chamadas de jingles 

quando se tratam de mensagens publicitárias. Este artigo traz um estudo sobre a 

utilização desse recurso e como ele auxilia na eficácia e sucesso das propagandas. 

No Brasil, historicamente, existem vários casos de jingles que ultrapassaram 

o ramo da comunicação e se tornaram sucessos populares musicais. Sucessos 

esses que caíram na boca do povo, ultrapassaram gerações e alavancaram as 

propagandas, consequentemente também os produtos, os levando a um sucesso 

equivalente. 

Buscar entender a mecânica e os padrões seguidos na criação dos jingles, de 

que forma eles transmitem a mensagem e, como são recebidos pelos consumidores, 

através de análise de notáveis casos brasileiros, faz compreender a eficácia da 

inclusão de músicas em anúncios e como estas músicas se tornaram essenciais 

para que anunciantes alcançassem o objetivo de comunicação, com grande fixação 

de suas marcas e/ou produtos. Este texto impacta na visão de indivíduos e 

empresas quanto ao uso dessa poderosa ferramenta publicitária e auxilia no 

planejamento de ações futuras. Academicamente, para os cursos de Publicidade e 

Propaganda, a produção se faz pertinente para a compreensão da eficiência dos 

jingles na propagandas, e sua aceitação por parte dos indivíduos receptores da 

mensagem. 

Para entender como os jingles atuam nas propagandas, é necessário 

analisar e relacionar a criação das músicas, associação com o produto e a forma 

como chega ao receptor da mensagem. Desta maneira, reuniram-se publicações e 

estudos visando resolver o seguinte problema de pesquisa: Como jingles que 

fizeram sucesso no Brasil contribuíram para a fixação de mensagens publicitárias e 

alavancaram o sucesso de produtos e marcas? 
A fim de solucionar este problema, o artigo tem como principal objetivo 

estudar a criação de músicas, seu uso em propagandas, e compreender a eficácia 
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delas para a transmissão das mensagens, analisando exemplos que entraram para a 

história da comunicação brasileira. Os objetivos secundários auxiliaram na resolução 

do problema e entendimento do tema. Primeiro passo foi conhecer de forma breve a 

história da música, mecânicas e técnicas usadas na criação de canções e como as 

pessoas reagem a elas. Após isso, foram identificados os benefícios trazidos aos 

produtos e marcas pela inclusão de músicas exclusivas em anúncios, de que forma 

agem na fixação da mensagem e objetivos mercadológicos. Por fim, realizaram-se 

estudos de jingles que mais fizeram sucesso em anúncios que marcaram época na 

história da comunicação brasileira. 

Este trabalho consiste exclusivamente numa revisão bibliográfica qualitativa e 

descritiva sobre o tema “Jingles Brasileiros que marcaram época”. Foram analisados 

estudos feitos anteriormente sobre as propagandas cantadas que fizeram sucesso 

no Brasil e o motivo desse sucesso. As pesquisas foram feitas através de livros 

sobre o tema, portais acadêmicos, e sites jornalísticos em geral, que trouxeram 

repercussão de sucessos da comunicação cantada. Os artigos que basearam o 

trabalho são de um período de até quinze anos de publicação. Com exceção para as 

pesquisas sobre a música em geral, neste caso puderam ser pesquisados 

publicações ou registros de um período mais antigo. 
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2. O SURGIMENTO DA MÚSICA E SUA RELAÇÃO COM O SER HUMANO 
 

A música é uma combinação de sons e ausência deles percebidos pela 

audição que está presente entre nós de diversas formas, mas principalmente como 

manifestações culturais, há milhares de anos. Ela é explicada por Alencar (2008) 

como uma palavra grega oriunda da expressão musiké téchne (a arte das musas) e 

se constitui de uma sucessão de sons, intercalados com períodos de silêncio, 

durante determinado tempo. 

Além de se fazer presente, a música tem grande importância e relevância em 

toda sociedade humana, por vezes de forma demasiadamente natural, o que faz 

com que os indivíduos nem a identifiquem como tal. Araújo (2006) diz que “Se 

pararmos para perceber os sons que estão a nossa volta, concluiremos que a 

música é parte integrante da nossa vida, ela é nossa criação quando cantamos, 

batucamos ou ligamos um rádio ou TV”. 

Essas características dos sons são identificadas pelos seres humanos mesmo 

que de forma inconsciente, este fato é comprovado pelo exemplo dos bebês: “No 

ambiente sonoro, muito antes das palavras com significados específicos, um bebê 

percebe o timbre da voz, o seu tom, a sua articulação, fundamentais na relação com 

os interlocutores.” (MENEZES; CARDOZO, 2012 p. 22) 

Eles ainda constatam que a repetição de sons e familiarização dos bebês ao 

som com os mesmo tons e timbres auxiliam na ambientação familiar e à sociedade, 

além de estimular a capacidade mimética dos recém nascidos. 

Para criar melodias e reproduzir sons de diversos tipos diferentes, ao longo 

da história foram surgindo vários instrumentos que geralmente são criados com 

características particulares de cada cultura. Como constata Andrade (2015 p. 11) os 

instrumentos de maior complexidade, como violino, flauta e piano só foram criados a 

partir das civilizações cristãs. Até este momento, as manifestações culturais 

musicais tinham como instrumento basicamente os que eram de percussão, que 

apenas estilizavam os ruídos no momento da batida, sem prolongar, estilizar ou 

sustentar o som emitido. 

A duração das notas, frequência e intensidades delas, tons e acordo 

harmônico entre uma nota e outra formam melodias que caracterizam os diversos 

estilos e formas de músicas diferentes. 
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Não há registros e tampouco evidências do momento exato em que surgiu, 

mas há evidências de que desde a pré-história o homem produzia música. Para 

Araújo (2006) “sua produção cultural constituída de utensílios para serem utilizados 

no dia-a-dia, não lhe bastava, era na arte que o ser humano encontrava campo fértil 

para projetar seus desejos, medos, e outras sensações que fugiam a razão”. Alencar 

(2008) também disserta sobre tais sinais, para ele “Há indícios de que desde a pré-

história já se produzia música, provavelmente como consequência da observação 

dos sons da natureza.”  

Pode-se afirmar que os dois elementos formais e tão antigos quanto a própria 

música são ritmo e som. Esses dois elementos podem ser encontrados em todos os 

povos primitivos e atuais. Ele diz ainda que os primeiros instrumentos a serem 

criados para auxiliarem na criação e execução das músicas, além dos de percussão, 

foram os de sopro. Com o passar do tempo foram surgindo também os instrumentos 

de corda, teclas e, posteriormente, os eletrônicos. (ANDRADE, 2015 p. 8) 

A produção de música foi, desde o princípio, uma manifestação cultural que 

trazia características de cada povo ou sociedade. Mas para Araújo (2006), foi muito 

além disso: “sua produção cultural constituída de utensílios para serem utilizados no 

dia-a-dia, não lhe bastava, era na arte que o ser humano encontrava campo fértil 

para projetar seus desejos, medos, e outras sensações que fugiam a razão”, 

considerando assim como importantes e extremamente significantes para estudos as 

reações causadas na mente dos seres humanos pelo contato com produções 

musicais.  

Com todos os seus elementos em harmonia, e contando com o apoio dos 

mais diversos instrumentos, a música aguça os sentidos humanos e despertam 

sentimentos variados. Sobre a percepção humana da música, Menezes e Cardoso 

(2012 p. 22) dizem que: “Enquanto o olho, altamente centrado, percebe objetos que 

se encontram à sua frente, de forma estática, o ouvido permite o senso de equilíbrio, 

o sentido de localização no espaço e a percepção da sucessão dos sons na 

perspectiva do tempo.” 

Para Andrade (2015 p.11) o ritmo da música interessa muito mais ao corpo 

humano e às reações que causam do que o som, ele explica que o ritmo “mexe” com 

a gente, pois é um elemento mais apto para estimular os movimentos de dança. 
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Ainda diz que a dança incentivava a coletividade por parte dos indivíduos, 

proporcionando socialização entre eles, mesmo que nos tempos mais antigos não 

houvesse muita variedade rítmica consciente. 

Tanto as sociedades de forma geral, como particularmente os indivíduos por 

si só, são influenciados pela música, que fatalmente desperta sentimentos e reações 

relacionadas com a forma a qual foi criada e as características estruturais que traz. 

“A música possui a capacidade estética de traduzir os sentimentos, atitudes e 

valores culturais de um povo ou nação. A música é uma linguagem local e global” 

(ARAÚJO, 2006). 
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3. MÚSICA COMO FERRAMENTA DE PROPAGANDA 
 

Com o desenvolvimento das propagandas e surgimento de novas ferramentas 

utilizadas, houve a inserção da música, assumindo uma nova forma, com intuito de 

vender, são os chamados jingles. Acredita-se que as músicas com finalidades 

comerciais surgiram por meio dos vendedores ambulantes que através de seus 

pregões criaram os primeiros slogans e jingles. Mas, oficialmente, o surgimento foi 

no século XX, e a evolução com o rádio, como Duarte (2009, p. 17) diz: 

 
O primeiro registro histórico oficial sobre jingle é de 1926, e foi produzido 
nos Estados Unidos, para o cereal matinal Wheaties. No Brasil, o registro 
histórico data de 1882, A polca Imberibina, composta por Mariano de Freitas 
Brito para um medicamento digestivo. Mas foi somente com o rádio que os 
jingles se institucionalizaram como forma-padrão da publicidade. 

 

A partir deste período, os jingles assumiram um importante papel no meio 

publicitário. Tornou-se essencialmente utilizado na grande maioria dos cases de 

sucesso da comunicação. Mesmo que seja aberta a variações e adaptações de 

acordo com cada caso, Duarte (2009, p. 18) também define como esta ferramenta 

teve sua forma padronizada com o tempo:  

 
 
O jingle é um instrumento de venda. Ele é uma peça musical cantada ou 
instrumental, de curta duração, cuja função é reforçar a imagem do produto 
e é geralmente veiculado em rádio, tv, pontos de vendas e vídeos 
institucionais. A música, texto, locução, e todos os efeitos devem ter, assim 
como em qualquer peça publicitária, um único objetivo, comunicar o que 
deve ser dito. 

 

Para Jardim e Camargo (2007, p. 8-9) “O jingle é a forma mais popular das 

mensagens do rádio, uma combinação harmoniosa de música e letra, formando uma 

mensagem comercial que se assemelha a uma pequena canção.” Eles dividem os 

jingles em formatos de 15, 30, 45 ou 60 segundos e dizem que a eficácia de sua 

mensagem depende de sua melodia, já que esta é a principal responsável pela 

memorização da canção pelo público e que faz a mensagem ser absorvida de uma 

melhor forma. 

A escolha da mídia e do veículo através dos quais a propaganda será 

transmitida, e a possibilidade desta atingir com frequência o seu público-alvo são de 
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extrema importância para a fixação da mensagem e sucesso do jingle. Esses fatores 

são citados por Duarte (2009 apud SUASSUNA, 2006) quando diz que “Repetição é 

fixação. Por melhor que seja o material, ele não alcançará seu objetivo sem uma boa 

mídia”. 

Como toda produção publicitária, o jingle também deve ser adaptado para o 

público-alvo da campanha e aos seus gostos sonoros, pois como diz Vargas (2015, 

p. 10) os sons que são agradáveis e eficazes para uma pessoa ou um grupo delas, 

pode não soar agradável para outro grupo. A respeito de quem o compõe, Dias 

(2017, p. 15) diz que “O jingle geralmente é criado por um músico, chamado também 

nos meios publicitários de “jinglista”, o que não impede que, muitas vezes, a letra 

tenha sido escrita pelo redator da agência de propaganda, um poeta ou alguém da 

própria produtora de áudio que não seja músico.” 

Além da adequação e das técnicas de repetição e citação do produto, o jingle 

precisa ser criativo e original para que possa chamar atenção dos consumidores 

para si em um mercado competitivo. Neste caso não existe formula exata ou receita 

a ser seguida fielmente pelo compositor, e sim a sensibilidade e inspiração do 

mesmo para conquistar seu público, como constata Ciglioni Jr (2009, p. 51): 
 

Nunca se conseguirá formular a equação para uma grande ideia e uma 
grande execução. Teremos, sempre, que nos apoiar no talento artístico, na 
intuição sensível, arguta e disciplinada do pessoal de criação, sob pena de 
não haver nenhuma diferença marcante a chamar a atenção para o produto, 
exatamente o que o público considera o maior obstáculo para notar e 
acreditar nos anúncios. 

 

A importância da inspiração na composição das melodias das músicas 

também é de extrema importância para a eficácia da propaganda, que busca 

desabrochar determinado sentimento no indivíduo, e não somente o que a letra do 

jingle literalmente passa. "Também usada para emocionar, as canções são um elo 

entre os diferentes, e o mais interessante é que muitas vezes atingem seu objetivo 

sem necessitar de presença verbal alguma” (Coelho, 2008, p. 17). 

Coelho (2008, p 18) divide o poder de influência da comunicação em dois 

fatores, são eles o racional e o irracional. O primeiro se baseia na correlação e 

identificação de ideias entre o que a mensagem transmite e as características 

pessoas do receptor. Já o segundo trata de um campo ilógico. É justamente o lúdico 

transpassado pela canção, que busca o fascínio do consumidor e uma conexão 
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emocional com o que é anunciado. Por fim, a tomada de decisão, que é o principal 

objetivo a ser alcançado para a venda, é tomada a partir de uma união das vias 

racionais e emocionais. A proporção de cada uma delas que influenciará na decisão 

dos consumidores dependerá de cada um deles e suas características pessoais. 

Cabe ao compositor, sendo ele publicitário ou músico – em muitos casos 

ocorre uma parceria entre ambos – combinar equilibradamente os fatores e 

convencer o potencial consumidor a agir como objetiva a comunicação.  
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4. A ERA DE OURO DOS JINGLES NO BRASIL 
 

Os jingles criaram uma relação estreita, e de sucesso, com a comunicação 

publicitária brasileira desde sua incorporação. “A publicidade auditiva, no Brasil, 

obteve crescimento, em 1932, quando o então Presidente Getúlio Vargas autorizou 

a publicidade em rádio. Desde então muitas peças foram criadas e classificadas de 

acordo com suas características.” (TAVARES et al., 2002, p. 4) 

O primeiro caso notável de um jingle brasileiro é o da padaria carioca 

Bragança, do português Albino Luís da Silva. A padaria fornecia patrocínio para 15 

minutos do programa e, em troca, tinha o seu jingle cantado ao vivo por estrelas da 

música naquela época como Noel Rosa, Silvio Caldas e Carmen Miranda (Scheller 

2018). 

A padaria Bragança colheu ótimos resultados com a utilização do jingle. Sua 

inovação abriu caminho para que outras companhias investissem na criatividade das 

músicas. Como aponta Jardim e Camargo (2007, p. 11): “as portas da criatividade 

para a propaganda musicada estavam abertas, fazendo com que muitos jingles 

criativos estivessem por vim, trazendo com eles muita diversão e informação para 

seus ouvintes.” 

Com o passar do tempo, os jingles foram sendo cada vez mais utilizados por 

diversos e variados ramos de mercado da sociedade brasileira e, com o sucesso 

dessas músicas exclusivas de produtos ou serviços, que caíram na boca do povo 

ultrapassando os limites básicos da propaganda, fatalmente alavancaram o sucesso 

desses anunciantes e deixou em voga este tipo de ferramenta no meio da 

comunicação.  

 
“Utilizando melodias, como ferramentas facilitadoras de fixação das 
mensagens na memória dos consumidores, foram sendo criados jingles 
memoráveis para a história do consumo no Brasil. Os anunciantes que 
acreditaram nesta nova forma de comunicação vieram das mais diferentes 
frentes: montadoras de automóveis, produtos alimentícios, de higiene 
pessoal, cobertores etc.” (JARDIM E CAMARGO, 2007, p. 9) 

 

Para Ciglioni Jr (2009, p. 168) vários anúncios, comerciais e jingles 

estabeleceram relações tão profundas com os receptores que imiscuíram na cultura 

brasileira. Em alguns casos a interação atinge um nível que, como num passe de 
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mágica e apesar da finalidade comercial, faz do jingle uma obra popular e 

inesquecível. 

Segundo Scheller (2018) identificou, os jingles tiveram seus momentos de 

maior destaque no Brasil a partir dos anos 1950, de início principalmente através do 

rádio, e migrando progressivamente para a televisão, também motivada pelo 

crescimento do veículo. 

Nos anos 60 começaram a surgir casos de músicas com fins comerciais que 

caiam no gosto popular e ficavam na boca do povo. Em 1962 foi criado e veiculado 

na TV o jingle das Casas Pernambucanas, que emplacou os versos “não adianta 

bater, eu não deixo você entrar” na mente dos brasileiros, fazendo sucesso 

principalmente entre as crianças e sendo lembrados até hoje pelos que viveram 

aquela época. O sucesso foi tanto que a empresa utilizou a propaganda diversas 

outras vezes ao longo dos anos. (Simon 2011) 

A “era de ouro” dos jingles na TV brasileira, segundo Scheller (2018), teve seu 

auge com nas décadas de 70, 80 e durou até os anos 90, período no qual a 

ferramenta ainda emplacou sucessos mas perdeu o destaque que vinha tendo 

anteriormente. 

Simon (2011) lista alguns dos casos mais afamados da comunicação 

brasileira durante as três décadas deste período de alta. Na década de 70 surgiram 

várias propagandas trazendo os principais jingles da década. Um dos primeiros, em 

1974, foi o jingle do Bic Mac, hambúrguer da rede McDonald’s que tinha todos os 

seus ingredientes listados na música de origem americana, mas que teve uma 

versão traduzida para o português e foi decorada como forma de desafio pelos 

espectadores. Contemporaneamente, foi veiculado o jingle do Café Seleto, que 

trazia relatos cotidianos nas letras e corais de crianças, o que criou grande 

identificação com as pessoas e alavancou as vendas da empresa. Alguns anos 

depois, em 1978, surgiu o sucesso nostálgico da Bala de Leite Kids, que tinha 

melodia simples com arranjo básico e utilizava os atrativos baleiros, tremendo 

sucesso entre a garotada naquela época. 

Na década seguinte, mais precisamente no ano de 1988, o produto 

Danoninho teve em sua propaganda uma canção que fez enorme sucesso e se 

manteve por vários anos viva na memória da sociedade brasileira. Tocada por um 



19 
 

piano porque o som do instrumento se compara com o de uma caixinha de música, o 

jingle conquistou desde crianças até os mais velhos. 

Para terminar a “era de ouro” dos jingles, Simon (2011) cita sucessos da 

década de 90. O primeiro deles foi a curta música da poupança Bamerindus que 

manteve o bordão “o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindus continua 

numa boa” na lembrança das pessoas mesmo após o fim do banco, vendido no 

mesmo ano. A música permaneceu nas peças publicitárias por anos, sofrendo 

algumas alterações no ritmo mas mantendo a letra original. Em 1991 foi lançado o 

marcante comercial do guaraná Antártica com o jingle “Pipoca e Guaraná”. Tamanho 

foi o sucesso que a música voltou aos comerciais do guaraná em 2009, interpretado 

pela cantora Claudia Leitte. Outro comercial musical que marcou época foi o dos 

mamíferos da Parmalat, de 1996, que caiu nas graças do público infantil e foi 

sucesso absoluto, o vídeo mostrava crianças fantasiadas de animais e teve como 

complemento de campanha a distribuição de bichos de pelúcia dos mamíferos. 

A partir daí, os jingles perderam um pouco do seu destaque no cenário da 

comunicação. Continuaram e sempre continuarão sendo relevantes quando bem 

feitos, pois a música sempre vai ser uma eficaz ferramenta de venda, mas como diz 

Scheller (2018) “Os anos de ouro dos jingles, no entanto, ficaram para trás – a 

criação de músicas para marcas, diz o publicitário, diminuiu tanto em qualidade 

quanto em quantidade a partir dos anos 1990”. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O presente artigo permitiu a compreensão da importância dos jingles em 

casos de sucesso da publicidade comercial brasileira. Evidenciou que a fixação das 

músicas na cabeça dos indivíduos foi fundamental para o sucesso dos produtos 

correspondentes e destacou suas marcas frente a concorrência. Para possibilitar o 

estudo, foi feita uma revisão bibliográfica reunindo e relacionando textos que 

destrincharam tanto o surgimento quanto o histórico de propagandas cantadas. 

Primeiramente foi feito um panorama histórico geral acerca do surgimento da 

música, do que se trata esta forma de arte altamente presente na sociedade como 

expressão de cultura, apontando sua forte relação com o ser humano. Viu-se que a 

música está presente na vida humana, mesmo que inconscientemente, desde suas 

primeiras fases de vida, e que combinações de notas, duração e intensidade delas 

são os elementos que constroem ritmos e melodias, despertando sentimentos e 

aguçando sentidos das pessoas. 

Posteriormente o trabalho abordou a inserção da música na comunicação 

como ferramenta de venda, os chamados jingles, e o protagonismo que eles 

assumiram na transmissão de mensagens com fins comerciais, além de apontar sua 

origem e formatos que são comumente produzidos. Ficou compreendido que a 

criatividade e a sensibilidade dos compositores, aliadas as técnicas de mercado 

características da publicidade, são fundamentais na adequação dos jingles ao seu 

público, para atingir os consumidores da maneira planejada e leva-los a tomada de 

decisão. 

A parte derradeira da pesquisa consistiu em traçar uma linha histórica dos 

momentos de maior destaque dos jingles na publicidade brasileira. Foi mostrado que 

a publicidade cantada começou a se destacar no Brasil primeiramente através do 

rádio, nos anos de 1950, a ferramenta foi crescendo e alcançou seu ápice nas 

décadas de 70, 80 e 90, a chamada “era de ouro” dos jingles na publicidade 

brasileira. O texto trouxe exemplos de jingles que ultrapassaram o cenário da 

comunicação e mostrou que por isso eles se tornaram verdadeiros sucessos 

musicais populares, assim permanecendo na mente dos indivíduos durante anos, 

independente da veiculação das campanhas.  
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