
 
 

PALUDO, Ticiano. Sound Branding e o silêncio das marcas: Conexões íntimas por 
minimalismos sonoros. In: Anais do IV Internacional Congress On Branding. Leiria 
(Portugal): Instituto Politécnico de Leiria, 2017. 
 

Sound Branding e o silêncio das marcas: Conexões íntimas por 
minimalismos sonoros. 
 

Sound Branding and the marks’s silence: Deep connections through 
minimal sounds. 
 

Ticiano Paludo 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
 

Abstract 
This article discuss about the sound branding’s field, an area dedicated to studying the 
use of sound as an integral element of the branding process. From explanation on 
different types of sound pieces used in advertising, such as jingles, spots and audio 
logos, the text explain how to become relevant, and make itself heard in an 
increasingly noisy world, through the exploration of silence and sound filtering as 
differentials. When looking for the services of a sound designer, most brands want to 
put more sounds into their universes. This tendency to want more and more sounds 
isn’t exclusive of the advertisers, and can be perceived, equally, in the sound 
designers thoughts. If the use of the human voice, the noises and the songs are widely 
assimilated, why is silence so forgotten? The search for the lightness of sound is 
pointed out by the author as an exit to a world full of stimuli and lacking in real 
connections and marked meanings. 
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Resumo 
O presente artigo aborda o campo do sound branding, área destinada a estudar a 
utilização do som como elemento integrante do processo de branding das marcas. A 
partir da explanação sobre os diferentes tipos de peças sonoras utilizadas na 
publicidade, como jingles, spots e logotipos sonoros, o texto discute como tornar-se 
relevante e fazer-se escutar em um mundo cada vez mais ruidoso, a partir da 
exploração do silêncio e da filtragem do som como diferenciais. Ao procurar os 
serviços de um sound designer, a maioria das marcas quer colocar mais sons em seus 
universos. Essa tendência de querer mais e mais sons não é exclusividade dos 
anunciantes e pode ser percebida, igualmente, nos sound designers. Se a utilização da 
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voz humana, dos ruídos e das trilhas musicais estão amplamente assimiladas, por que 
o silêncio anda tão esquecido? A busca pela leveza do som é apontada pelo autor 
como saída a um mundo carregado de estímulos e carente de conexões verdadeiras e 
significados marcantes. 
 
Palavras-chave: sound branding, silêncio, branding, paisagem sonora, áudio 
publicitário 

 

 

 

Muito tem se escrito e pesquisado sobre sound branding (também conhecido 

como audio branding, sonic branding ou acoustic branding), área do conhecimento 

destinada a dar conta de todas as manifestações sonoras utilizadas com finalidade 

publicitária e na gestão das marcas. No meio universitário, o tema é frequentemente 

abordado pela disciplina de áudio publicitário. Nela, é comum adotar-se uma 

categorização (PALUDO, 2009) utilizada por produtores musicais que visa 

diferenciar as peças musicais compostas com finalidade publicitária daquelas que 

acabam exercendo esse papel por uma apropriação subsequente. O áudio publicitário 

é também comumente chamado de áudio funcional. Ele recebe essa classificação pois, 

obrigatoriamente, tem um papel a cumprir: o de vender algo. Nesse campo, todo som 

é uma negociação. O áudio publicitário pode ser utilizado, tanto para vender um 

produto, quanto para propagar uma ideia. Em oposição, a outra faceta é denominada 

áudio artístico. Ainda que o áudio artístico seja um produto obviamente vendável 

(intérprete e compositor podem vender a sua obra gravada, ou sua partitura editada, 

através de acordos de licenciamento musical), a sua gênese tem como propósito uma 

criação declaradamente artística. Ainda assim, mediante permissão e acordos 

comerciais, uma composição artística poderá acabar sendo utilizada como elemento 

publicitário (ou propaganda), a posteriori.  

 

Já que a publicidade tem no seu bojo a obrigação de vender, e a arte musical, 

embora também deva vender (uma vez que o artista profissional é aquele que vive da 

sua arte, diferentemente de a arte ser um passatempo), tem uma pressão 

aparentemente menor nesse sentido, ela pode ser vista como mais livre em relação ao 

fazer publicitário. Dentre os produtos pertencentes ao universo do áudio publicitário, 

um dos mais conhecidos é o jingle (PALUDO, 2009). Para compreender o jingle, 

primeiro se faz necessário retomar o conceito referente à canção (PALUDO, 2017). 
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Uma canção é uma composição autoral musical que possui os seguintes elementos 

fundadores: uma letra (o texto a ser cantado); uma melodia (as notas que ancoram o 

texto, executadas de forma horizontal, linear e sequencial, através do canto); e uma 

harmonia (conjunto de progressões verticais de notas musicais, chamadas de acordes, 

que ancoram a melodia e dão sustentação à obra musical). Toda a canção criada, a 

priori, com finalidade publicitária (isto é, funcional) é chamada de jingle. Dentro do 

meio do áudio publicitário existe uma área que tem crescido consideravelmente nos 

últimos anos denominada de music branding (equivalente à utilização específica de 

canções artísticas ou trilhas musicais compostas, e não apenas jingles, associadas à 

gestão de marcas). As empresas desses setor trabalham, principalmente, montando 

playlists para que seus clientes utilizem-nos em seus pontos de venda, como se tais 

empresas fossem uma espécie de Brand DJs ou curadores de som. Levando-se em 

conta que o branding é um campo da publicidade que se ocupa de todos os esforços 

de comunicação e marketing nessessários para a criação, gerenciamento e manutenção 

de uma marca, Guerra (2013, p. 45) aponta que no campo do music branding   

 
(...) a música tem o poder de provocar associações. Como uma ponte 
mágica, longa o bastante para conectar territórios bem distintos entre si, a 
música é capaz de construir e dar sentido aos mais diversos tipos de laços, 
mesmo aqueles tidos como impossíveis ou improváveis, (...) laços que 
criam e reforçam associações entre consumidores e marcas, numa relação 
de troca que gera valor verdadeiro para ambas as partes.  

  

Esse poder de conexão vem de longa data. Castanheira e Coelho (2012) 

rememoram a importância que os sinos desempenhavam na Idade Média, como 

signos sonoros associados ao comportamento humano, seja para sinalizar o culto 

litúrgico, como o chamada a uma reunião emergencial, ou anúncio de algum 

momento de perigo para a comunidade. Buscando um referencial no passado, 

percebe-se que isso ocorria porque desde os tempos primitivos o homem aprendera a 

utilizar a audição como instrumento de localização e sobrevivência, fugindo de 

eventuais predadores e encontrando caças potenciais para sua alimentação. Nesse 

sentido, o som funciona como sinal de altera. Assim, pode-se notar que a Igreja 

Católica contribuiu para a utilização do som como ferramenta publicitária no badalar 

de seus sinos litúrgicos, mesmo que naquele período a publicidade ainda não fosse 

sistematizada, denominada e reconhecida como é hoje.  
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Sobre a questão da audição, Bennett (1998) afirma que todo o som ouvido é 

causado por alguma coisa que vibra. As vibrações são levadas através do ar na forma 

de ondas sonoras que se espalham simultaneamente por todas as direções. Essas 

vibrações são captadas pelo ouvido humano, fazendo vibrar os tímpanos. As 

vibrações são transformadas em impulsos nervosos que são transmitidas ao cérebro, 

que as identifica como tipos diferentes de sons.  Os sons musicais são compostos de 

três elementos básicos: altura (em que medida se revelam os sons graves e agudos), 

volume ou intensidade (em que medida se revelam os sons fortes e fracos) e timbre (a 

qualidade ou coloração dos sons).  

 

Para Med (1996), a música é a arte de combinar os sons simultânea e 

sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção, dentro do tempo (tanto no que 

diz respeito à duração da uma peça, quando ao andamento da sua pulsação). As 

principais partes que constituem a música são: a melodia (conjunto de sons dispostos 

em ordem sucessiva); a harmonia (conjunto de sons dispostos em ordem simultânea); 

o contraponto (conjunto de melodias dispostas em ordem simultânea); e ritmo (ordem 

e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a harmonia). 

Esses elementos ficam, em parte, ou em totalidade, emaranhados dentro da textura 

sonora da criação musical. 

 

Segundo Bennet (1998), a textura sonora é entendida, em composição 

musical, como uma trama formada pelos fios de um tecido sonoro. As texturas 

monofônicas são simples, constituídas de uma única linha melódica, sem harmonia de 

suporte. Como exemplo desse tipo de composição, tem-se o contochão dos primeiros 

tempos da Igreja cristã, as danças e canções medievais, e boa parte da música 

produzida pela cultura oriental, como a chinesa, indiana, japonesa e dos países árabes. 

As texturas polifônicas caracterizam-se pela utilização de duas ou mais linhas 

melódicas, de igual importância. O contraste musical é obtido pela combinação de 

sons e pela oposição de diferentes padrões sonoros. 

 

Uma das utilizações musicais mais populares dentro da publicidade diz 

respeito aos jingles. Os jingles contemporâneos seguem a estrutura básica da música 

pop, ou seja, melodias polifônicas de fácil compreensão, letras simples, refrão 

marcante (muitas vezes o próprio nome do anunciante ocupa essa posição, atuando 
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como um hook publicitário) e repetição (uma vez que a repetição de mensagens 

constrói os mitos e as marcas, nesse caso, a mitologia da marca, ou seja, sua 

ambiência de sedução representada em letra e música). Os ganchos (em inglês, hooks) 

musicais são formados por uma combinação de letra, melodia e ritmo contagiantes, de 

fácil assimilação e memorização. O estilo musical adotado dependerá de uma série de 

fatores, como conceito da comunicação, público alvo e tipo de 

produto/serviço/conceito anunciado. Sergl (2010, p. 221) afirma que 

 
(…) ao analisarmos o jingle, precisamos ter em mente que a propaganda 
lida com elementos do tempo e do espaço na medida em que reúne 
passado, presente e futuro. O passado fixado na memória, o presente 
implícito na observação e o futuro na imaginação. 

  

Se o ápice da música popular é o refrão, isto é, um trecho curto que se repete e 

que, normalmente, contém a ideia central da canção ou sua temática evidenciada, 

Serlg (2010, p. 229) lembra que “o jingle criativo, de real musicalidade, leva o nome 

do produto a ser repetido inconscientemente, na medida em que todos cantam a 

melodia que se fixa na memória”. Essa repetição, enquanto forma de prazer e 

aprendizado já era percebida por Aristóteles, quando ele relatava que a tendência para 

a imitação era instintiva no homem desde a infância. Como afirma Aristóteles (2003 

[335 a.C.], p. 30), o homem “(…) distingue-se de todos os outros seres, por sua 

aptidão muito desenvolvida para a imitação. Pela imitação adquire seus primeiros 

conhecimentos, por ela todos experimentam o prazer”. Deste modo, o jingle convida o 

ouvinte a entoar repetidamente o mantra de sua mensagem publicitária, seja mental ou 

verbalmente, mimetizando e assimilando tal mensagem. Seja no vies artístico, ou no 

funcional, ouvir diz respeito a estímulos sonoros, simples sinais. O ato de escutar é 

mais complexo, refere-se à produção de sentido. O jingle deve se fazer ouvir e 

escutar.  

 

 Piratininga (1994) afirma que a civilização industrial se desenvolveu à medida 

em que todas as formas da atividade criadora foram gradativamente subordinadas à 

racionalidade instrumental e à necessidade de acumulação de capital. A criatividade 

artística foi, progressivamente, colocada a serviço do consumo. Os impulsos mais 

elementares do homem, gerados pela necessidade de se auto-identificar e de se situar 

no universo, sempre foram forças motrizes do processo criativo. Tendo em mente que 
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o ser humano é um ser cada vez mais imerso em um universo simbólico, o fazer 

artístico tem a capacidade de emoldurar em simulacros de realidade um conjunto de 

emoções e sentimentos. Simulacros, pois a obra de arte sempre é uma aproximação 

selecionada de aspectos da realidade que busca espelhar e transmitir leituras sobre 

essa realidade. Se a arte reveste de valores simbólicos os objetos do mundo, o mesmo 

fazem a publicidade e a propaganda, com os produtos, serviços e conceitos que 

ajudam a construir e fazer reverberar. Ainda que arte seja arte, e publicidade seja 

publicidade, em um mundo cada vez mais plural, sua relação simbiótica é pertinente e 

necessária. 

 

 Além dos jingles, outras peças fazem parte do repertório do áudio publicitário. 

Para compreende-las, precisamos definir o que se entende por fonograma. Os 

fonogramas (entendidos como qualquer tipo de sons convertidos em áudio), sejam 

eles publicitários, ou não, são compostos por quatro elementos básicos: voz (que pode 

cantar ou existir em forma de locução), a trilha músical (músicas ou melodias de 

qualquer espécie), os ruídos (que podem ser naturais, como a captação de um som do 

cotidiano, como o som do vento, ou o bater de uma porta, ou um som sintetizado, 

como o ruído característico do sabre de luz do personagem Darth Vader, do filme Star 

Wars, de George Lucas) e o silêncio. Esses quatro elementos básicos podem coexistir, 

existir parcialmente, ou existir de modo isolado, dentro de um fonograma.  

  

Dispondo da paleta base de opções (voz, ruído, trilha musical e silêncio), 

figuram os spots, peças radiofônicas comerciais que contém, no mínimo, locução, 

podendo ser acrescidos dos demais elementos citados. Os spots são constituídos de 

uma narrativa curta, normalmente com duração de trinta segundos, e encadeamento 

lógico, com início, meio e fim facilmente detectáveis. Esse tipo de narrativa sonora 

vai desde um simples áudio informativo que destaca as funcionalidades, benefícios e 

diferenciais do produto/serviço anunciado, até uma representação de fatos cotidianos 

narrados em forma de estória, como, por exemplo, um casal conversando em uma 

praia sobre onde vão passar as próximas férias. Os ruídos, também chamados de 

efeitos sonoros, as trilhas musicais e a intenção de interpretação dos locutores 

temperam a mensagem publicitária auditiva. O spot é um primo próximo das 

radionovelas, gênero que ficou muito popular na primeira metade do século XX (daí 

que os spots, muitas vezes, além de anunciar algo, contam uma trama por meio de 
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diálogos de personagens). Assim, é possível conduzir o ouvinte durante a audição 

para cenários específicos nos quais os temperos sonoros se encarregam de fornecer 

códigos que permitam a ele sintonizar-se com a mensagem no tempo e no espaço. 

Spots e jingles são as peças mais conhecidas e utilizadas no meio publicitário, mas 

veremos que as alternativas não se esgotam nessas duas modalidades. 

 

Independente de utilizar-se spots ou jingles, o desafio do áudio publicitário é 

trabalhar com o som de forma comprimida, condensada em fonograma, que evoque o 

espírito das marcas, informe, seduza, e provoque um movimento em direção à venda. 

Trata-se de um micro-universo que representa um macro-universo. Diariamente 

somos bombardeados por todo o tipo de estímulos (sinais) sonoros, voluntários e 

involuntários, e nessa ciranda sônica, se fazer escutar torna-se uma tarefa que exige 

estratégia e competência. Izquierdo (2011, p. 11 – grifo do autor) descreve esse 

ambiente:  

 

Os físicos chamam de ruído ao conjunto de todas as informações, 
entre os quais é difícil distinguir as que realmente nos interessam, aquilo 
que os físicos chamam de sinais. No meio da balbúrdia generalizada 
queremos ouvir a voz que nos chama; no meio da multidão de cartazes 
coloridos precisamos distinguir a placa com o nome da rua. A voz e a 
placa são os sinais. O resto é ruído. O ruído é causado pela superexposição 
de tantos sinais, que fica difícil distinguir uns dos outros. O ruído nos 
atordoa e nos confunde. 

 

Embora sejamos frequentemente desatentos, os ouvidos não são feitos para 

ouvir, mas para escutar. A escuta é uma habilidade ativa. Enquanto ouvir é passivo, a 

escuta é algo que deve ser trabalhado. Trata-se de uma relação com o som. O 

problema da escuta é que muito do que ouvimos é ruído (aqui no sentido de 

interferência, ou ausência de sentido e interesse), que nos rodeia o tempo todo. Como 

explana Maffesoli (2010, p. 59), “só tem sentido (significação) aquilo que tem um 

sentido (finalidade)”. A poluição sonora excessiva, por exemplo, causa danos à saúde, 

justamente por promover uma sobrecarga de lixo sonoro.  

 

Schafer (2001) chama à toda gama de sons que nos rodeiam de paisagem 

sonora (também conhecida por soundscape). Tal paisagem é compreendida pelo autor 

como qualquer campo de estudo acústico. Pode referir-se a uma composição musical, 

a um programa de rádio, ou mesmo a um ambiente. Diferente da paisagem visual, que 
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é enquadrada pelo nosso olhar de forma seletiva, a paisagem sonora nos invade, 

independente do nosso interesse. Como diz Schafer (2001, p. 24), “uma paisagem 

sonora consiste de eventos ouvidos e não em objetos vistos”. A paisagem sonora 

publicitária não se restringe aos jingles e aos spots, mas engloba as trilhas sonoras dos 

comerciais em vídeo (que incluem diálogos, ruídos e trilhas musicais), as U.R.As 

(Unidades de Resposta Audível, muito utilizadas, por exemplo, nos estacionamentos 

de shoppings para indicar ao ouvinte instruções do tipo “retire seu ticket”, ou 

“obrigado e volte sempre”), ao anúncio de vendedores ambulantes que bradam suas 

ofertas a plenos pulmões, e, sobretudo, ao som ambiente nos pontos de venda, que 

incluem toda a sorte de elementos geradores de som, como trilhas musicais ambiente, 

ar-condicionado, escadas rolantes, corredores, caminhar das pessoas, nível e tom de 

conversa dos vendedores e dos consumidores, etc. 

 

A discussão do positivismo ou negativismo do ruído não é recente, e divide 

musicólogos, comunicadores sociais e artistas. Reconhecido por seus brilhantes 

trabalhos envolvendo música e ruídos, o compositor e pesquisador John Cage (2017 

[1991]) encara a audição musical como um discurso no qual o artista fala para sua 

audiência sobre seus sentimentos, suas ideias, e suas relações com o mundo. Já, a 

audição de uma paisagem sonora urbana é percebida por ele como uma efusão pura e 

simples de som, oscilando entre grave e agudo, entre baixo e alto. Nesse plano, não 

distingue-se onde o som começa ou termina, nem tem-se um tempo ou espaço 

claramente definidos. Diferente dos ruídos cotidianos, as obras musicais podem ser 

mais facilmente localizadas no tempo e no espaço, assim como deve ocorrer com o 

som para publicidade. Cage afirma que “as pessoas acreditam que ouvir seja mais 

algo que escutar, e por isso falam de uma compreensão interior, ou sobre o 

significado dos sons”. Mas para ele, a beleza dos sons, independente de serem uma 

música ou um conjunto disforme de ruídos, está centrada na ideia de que cada som 

organizado, ou um conjunto de sons desordenados, sejam fascinantes pelo simples 

fato de existirem, sem a necessidade de se atribuir-lhes um significado particular. 

Nessa proposta, cabe deixar-se levar pelo som, em uma experiência estética 

descompromissada. Porém o mesmo não pode ser dito do áudio publicitário, no qual a 

organização e seleção adequada dos sons garante a eficácia, a aderência e o 

entendimento da mensagem. 
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Wisnik (1989) diz que a natureza oferece dois grandes modos de experiência 

de onda sonora: frequências regulares, e frequências irregulares. As regulares 

apresentam sons constantes e  estáveis, como aqueles que produzem o som afinado, 

com altura definida. Já as irregulares caracterizam-se por sons inconstantes e 

instáveis, como barulhos, manchas, rabiscos sonoros e ruídos. Fazendo uma analogia 

ao corpo humano, o autor sugere que a batida do coração corresponde a um som 

regular, enquanto um espirro, similar a um trovão, tende à descontinuidade ruidosa. 

Para Wisnik (1989, p. 27) o ruído pode ser entendido como “uma mancha em que não 

distinguimos frequência constante, uma oscilação que nos soa desordenada”. Ao 

elaborar-se uma composição musical, o compositor equilibra as ondas sonoras, como 

se ele se opusesse a todos os ruídos desordenados, encadeando-os de forma 

harmoniosa, conferindo um sentimento de organização e segurança. As dissonâncias 

“organizadas” também fazem parte do mundo, podendo representar um novo nível na 

criação musical. 

 

No início do século XX, Russolo (2009 [1913]) vislumbrava o surgimento de 

um novo caminho de possibilidades sonoras, aquele no qual os ruídos seriam 

domesticados e inseridos nas composições musicais. Para ele, se a vida antiga era 

composta de silêncio, a nova vida era brindada com uma vasta gama de oportunidades 

a serem exploradas. A expansão das ruidosas máquinas daquele período (marcado 

pela Revolução Industrial) representava, não só uma inovação tecnológica, mas uma 

latente e possível ressignificação do ruído como integrante do corpus sonoro 

universal. Como aponta o autor (2009, p. 52),  

 
a arte musical buscou e obteve principalmente a pureza, a limpidez e a 
doçura do som, em seguida combinou sons diversos, preocupando-se no 
entanto com acariciar os ouvidos com suaves harmonias. Hoje a arte 
musical, complicando-se  cada vez mais, busca as combinações de sons 
mais dissonantes, mais estranhos e mais ásperos para os ouvidos. 
Aproximamo-nos assim sempre mais do som-ruído. 
 
 

Russolo entendia que a música produzida com instrumentos tradicionais já não 

causava impacto ou estranhamento. A utilização de fontes alternativas de material 

sonoro, no caso, o som das máquinas, poderia representar uma inovação consistente e 

uma libertação das amarras às quais a criação estava submetida. À medida em que as 

composições polifônicas foram se tornando mais elaboradas e complexas, a utilização 
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de dissonâncias sonoras já antevia que o ruído seria um ponto de fuga capaz de, 

novamente, sensibilizar a audiência. De acordo com Russolo (2009, p. 52),  

 

para exercitar a nossa sensibilidade, a música foi se desenvolvendo  
direção à mais complexa polifonia e em direção à maior variedade de 
timbres ou de coloridos instrumentais, buscando as mais complicadas 
sucessões de acordes dissonantes e preparando vagamente a criação do 
ruído musical. 

 

Russolo aponta que os antepassados do século XVIII não estariam prontos a 

compreender e aceitar tal grau de dissonância, mas que o homem do século XX estava 

gradualmente se acostumando a um mundo mais ruidoso e, portanto, encararia com 

mais naturalidade tal tipo de pensamento musical. Encarar o ruído como som positivo, 

significava expandir o leque de emoções acústicas, provar novos sabores sonoros, e 

estar exposto a novos estímulos auditivos. Se compositores como Ludwig van 

Beethoven e Richard Wagner já haviam provocado os ouvintes com suas complexas e 

perturbadoras obras, agora os limites precisavam avançar, e o ruído se mostrava como 

uma saída perspicaz para satisfazer ouvidos que desejavam ser conquistados com 

novas estratégias estimulantes. Russolo estava certo em reivindicar a busca por novos 

sonoridades, o que de fato ocorreu décadas depois, com a música concreta e com a 

atual música eletrônica. O que ele não previra foi que a poluição sonora tomaria de 

assalto as ruas e os lares do século XXI, e que o ruído que ele tanto queria significar, 

quando utilizado em excesso, causaria mais desconforto do que admiração. 

 

Além de todas as peças publicitárias de áudio referenciadas até aqui, outro tipo 

marcante merece destaque. No século XIX, o já citado Wagner contribuiu, 

involuntariamente, para o florescimento do áudio publicitário nos séculos XX e XXI, 

que serviu-se de um artifício narrativo utilizado e propagado por ele em suas óperas, 

apropriado e ressignificado no futuro. Trata-se do leitmotiv (ou motivo condutor), 

técnica na qual uma melodia ou passagem musical é apresentada, de forma repetida, 

como signo que evoca a presença de um personagem, uma cena ou determinada 

sensação. Embora essa herança possa ser percebida em diversas aplicações 

publicitárias sonoras, sua mais expressiva reencarnação encontra-se nos logotipos 

sonoros (também chamados, em inglês, de sonic logos ou audio logos), peças de 

curtíssima duração que evocam uma marca de forma ultra-sintética. Os logotipos 

sonoros podem ser compostos por uma melodia curta, um acorde (ou pequena 
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progressão musical), um ruído característico, ou alguma expressão da voz humana 

(locução, ou qualquer outro tipo de manifestação vocal). Desde que seja curto (entre 

um e sete segundos, aproximadamente), pode servir-se de mais de um elemento 

construtor, como, por exemplo, um ruído acrescido de uma locução, ou uma melodia 

acrescida de um ruído. Alguns dos mais reconhecidos mundialmente são o da 

Motorola1 e o da Intel2. No Brasil, o chamado “plim plim”3 da Rede Globo de TV 

marcou gerações, pontuando o início e o término dos intervalos comerciais durante a 

exibição dos programas da emissora. 

 

 Escolher qual som deve ser associado a uma marca, e qual tipo de peça será 

mais eficiente nesse esforço de representação, requer atenção e um cuidado criterioso. 

Como visto, a representação de ideias e sentimentos por meio da música e do ruído, e 

a domesticação do som, desafiam, igualmente, compositores e publicitários. Seja no 

recorte do áudio funcional, ou do áudio artístico, todos querem significar algo 

relevante para suas audiências. Caso contrário, correm o risco de não significar, pouco 

significar, e de serem engolidos e eclipsados dentro da paisagem sonora dos ouvintes, 

soterrados em uma entropia inaudível. Minsky e Fahey (2017) defendem que o audio 

branding vai muito além de um jingle ou um som específico: trata-se de um sistema 

sonoro baseado na essência, visão, valores, promessas e personalidade. Assim como 

ocorrem com outras formas de expressão da marca, como o logo e o slogan, os sons 

escolhidos para representá-la também são adaptáveis às interfaces nas quais a marca 

venha a se expressar. Trata-se da paisagem sonora da marca. 

 

 Embora muito se pesquise e estude sobre som das marcas, pouco se discute 

sobre o poder de comunicação do silêncio. Por isso, indo, em certo sentido, contra 

Russolo, e querendo retomar o mundo menos poluído sonoramente, este artigo levanta 

essa questão: O silêncio das marcas não seria tão importante quanto o som das 

marcas? Wisnik (1989) relata que não há som sem pausa. O som é composto de 

presença e ausência, e, consequentemente, permeado de silêncio. Há sempre som 

dentro do silêncio: mesmo que estivéssemos fechados em uma cabine à prova de som, 

ouviríamos os sons produzidos por nosso corpo, o som grave da nossa pulsação 

																																																								
1 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=IoY_JTbwrRU> Acesso em 20/06/2017.	
2	Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=OHjKDdXCR3I> Acesso em 20/06/2017.	
3	Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=-jYz8HZL7yU> Acesso em 20/06/2017.	
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sanguínea, e o agudo do nosso sistema nervoso. Portanto, silêncio não é ausência total 

de som, mas uma filtragem controlada do som.  

  

Cage (2017) comenta que a experiência sonora que ele prefere é o silêncio, e 

que hoje, em quase todo o mundo, o som do silêncio é o som do trânsito de 

automóveis. Portanto, o silêncio de Cage não é o mesmo que esse artigo defende. 

Treasure (2010) encara o silêncio como algo belo. Segundo o autor, “os Elizabetanos 

descreviam a linguagem como o enfeite do silêncio”. Paine (2017 [2012]) ressalta que 

“o silêncio é algo que precisamos cultivar para entendermos a nós mesmos e aos 

outros”. A barulheira do mundo atual existe, pois as pessoas estão ansiosas para serem 

ouvidas, embora mais ouvidas do que escutadas. Falar mais alto é clamar por atenção 

em meio a um caos sonoro. Um dos componentes que torna possível a escuta é, 

justamente, o silêncio. A autora questiona se estamos nos permitindo o silêncio. 

Quantas pessoas entram em seus carros, ou em suas casas, e ligam o rádio, a TV, ou a 

internet para ver vídeos ou ouvir música, quase que automaticamente, em um moto 

perpétuo de som? Mesmo em aplicativos de mensagens instantâneas, nos quais a fala 

e substituída pelo texto digitado, sons são emitidos para avisar que a mensagem foi 

enviada e recebida. Trata-se de um comportamento instintivo e inconsciente pela 

busca constante de estímulos sonoros ou audiovisuais que não permitem um 

esvaziamento salutar. Quantos saem ao ar livre, em atividades como caminhar em um 

parque, e colocam seus fones de ouvido, desconectando-se do ambiente, imersos em 

suas bolhas sonoras? A autora recomenda: “Se retornar a sua casa após o trabalho, e 

ela estiver vazia e silenciosa, mantenha o silêncio”. Pessoas que sabem ouvir, mas, 

acima de tudo, querem escutar, provavelmente se sentem confortáveis com o silêncio. 

Em um diálogo, quem só ouve, tende, em muitos casos, a ficar preocupado não com o 

que é dito, mas com o que será dito a seguir, e absorve pouco, ou quase nada, do que 

o interlocutor está dizendo, pois não escuta, e está mais interessado em sua próxima 

fala do que na fala do outro. Esse traço é muito comum, na atualidade, e os diálogos 

se parecem com competições para ver quem fala mais, como se o que o interlocutor 

diz fosse um obstáculo à sua expressão, e não um momento de diálogo, mas a 

interrupção de um monólogo débil. 

 

Como visto anteriormente, a entropia sonora a que somos submetidos 

diariamente provoca um stress nas pessoas, e igualmente, nas marcas. O silêncio 
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remete à paz, à limpeza, a uma sala vazia, a um ponto de partida, a um quadro a ser 

pintado, a um livro a ser escrito, a uma música a ser composta, a um campo de 

possibilidades. O silêncio parece algo aterrorizante em uma sociedade que só quer 

falar. Tal fato pode-se percebido na narrativa ficcional de Kundera (1983, p. 63): 

  
Havia um detalhe horrível no princípio do sonho: todas as mulheres 

tinham de cantar! Não somente seus corpos eram idênticos, igualmente 
desvalorizados, simples mecanismos sonoros e sem alma, mas as mulheres 
ainda se alegravam com isso! (...) Ficavam felizes por terem se livrado do 
fardo da alma – essa ilusão da diferença, esse orgulho ridículo – e de serem 
todas semelhantes. Tereza cantava com elas, mas sem alegria. Cantava 
porque temia que, se não o fizesse, as outras mulheres a matariam. 

 

Pensamento semelhante aparece na fala de Todorov (2014, p. 21), que relata 

uma entropia indigesta utilizando a pintura como elemento ilustrativo: “O pintor quer 

significar tantas coisas que o quadro se torna ilegível”. A partir de seus estudos sobre 

o pintor espanhol Francisco de Goya, Todorov (2014, pp. 38-39), comparando-o ao 

compositor alemão Ludwig van Beethoven, revela como o silêncio permanente, 

trágico e indesejado em um primeiro momento, pode ser uma força motriz de 

crescimento e reencontro com a essência do ser:  

  
Essa doença, qualquer que tenha sido sua natureza, provoca em Goya 

uma grande mudança. A surdez é para ele uma enfermidade menos 
dramática do que para  esse contemporâneo ao qual as pessoas gostam de 
compará-lo, Beethoven; no entanto, o efeito é igualmente decisivo. A 
noite auditiva na qual ele está mergulhado vai obrigá-lo a abrir mais os 
olhos. Sua maneira de pintar, mas também de se conduzir, torna-se 
diferente. A perda de contato com o mundo exterior e a impossibilidade de 
comunicar-se oralmente, que reforçam sua solidão, aguçam seu sentido de 
visão e ao mesmo tempo incitam-no a focalizar-se antes de tudo em seu 
interior, a explorar sua própria imaginação. (...) Pode-se afirmar (...) que 
aquilo que fez a desgraça de Goya produziu a felicidade dos incontáveis 
espectadores de suas imagens, pois é a partir desse momento que o 
ambicioso pintor de talento se torna um gênio. 

 

Precisamos retomar a invaginação do sentido, termo que Maffesoli (2010) 

utiliza para designar um retorno à natureza essencial das coisas. Esse encontro com o 

Eu carece de espaço, de silêncio, de leveza. Como percebe Lipovetsky (2016, p. 14), 

“as agendas estão saturadas, a vida é complicada, a depressão faz estragos, os 

problemas se multiplicam, tudo estressa. Trocamos o sonho da revolução e da 

liberação total pelo sonho da leveza”. No campo do sound branding, tanto a academia 
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(pesquisadores), como o mercado (clientes e sound designers) estão sempre 

perseguindo o som das marcas, esquecendo-se de refletir sobre o silêncio das marcas. 

O silêncio das marcas proposto aqui diz respeito a uma outra forma de se pensar o 

sound branding, um ponto de partida diferente, uma reflexão inicial profunda sobre a 

utilização moderada e criteriosa do som como mais um elemento da gestão das 

marcas. Como apontado, o som precisa ser domesticado, moldado e reconfigurado 

para que sua funcionalidade e poder simbólico de representação e evocação contribua 

efetivamente para as marcas. Talvez muitas marcas, de fato, não necessitem de mais 

som, mas de menos som, ou de uma higienização do som. Em vez de querer colocar 

som e música em tudo, quem sabe o processo de sound branding seja, acima de tudo, 

um ato de subtração, e não de adição, uma subtração multiplicadora. Em vez de, por 

exemplo, buscar-se a criação de uma playlist para um ponto de venda, talvez um 

isolamento acústico que deixe do lado de fora os ruídos negativos da paisagem sonora 

torne esse ambiente mais confortável e acolhedor. Determinado hotel à beira mar em 

uma praia mais reservada e paradisíaca talvez já possua sua paisagem sonora 

naturalmente estabelecida e adequada, composta pelo som das ondas e dos pássaros, 

dispensando interferências adicionais, e o profissional de sound branding vai, não 

criar algo novo, mas confirmar e atestar que o som como está já constrói a mitologia 

da marca, o que não dispensa o seu serviço, como quando vamos a um médico fazer 

um check-up de saúde, e ele confirma por meio de seus exames e conhecimentos que 

estamos bem, informação que nos anima e fornece energia para seguirmos em frente. 

O mesmo pensamento de filtro crítico vale para spots, jingles ou logotipos sonoros. 

Escutando as peças veiculadas na mídia, é comum perceber a poluição sonora da qual 

são compostas e contaminadas, uma miscelânea de toda a sorte de estímulos sônicos 

mal planejados que tornam-se desestimulantes e negativamente saturados.  

 

O mesmo cuidado com os excessos vale para as expressões das marcas 

(textuais ou visuais) em diferentes suportes e plataformas, em outros campos além do 

sound branding. Muitas marcas querem opinar sobre tudo, estar presentes em todo o 

tipo de mídias sociais e de massa, quando, na verdade, deveriam saber mais escutar 

seus públicos, calar-se diante de fatos que não são estritamente ligados à sua natureza 

e que sintonizem com sua invaginação, pois não emitir permanentemente opinião 

sobre tudo e todos, ou deixar de ser inconvenientemente ubíquo, não são sinônimos de 
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omissão, são reflexos de bom senso, planejamento e adequação. Trata-se, aqui, do 

silêncio da mensagem, ou do silêncio da exposição desnecessária. 

 

Em meio a devastadora miríade de estímulos sonoros voluntários e 

involuntários que cercam a humanidade contemporânea, buscar-se um minimalismo 

salutar que respeite espaços e respiros pode representar uma chance maior de se fazer 

escutar a partir do silêncio, ou da utilização dele em conjunto com os demais 

elementos do som. Em respiros de tomada de fôlego, ser constante em um mundo 

inconstante pode se tornar uma tarefa mais exitosa. Afinal, a vida é um jogo de busca 

de significação e ressignificação, uma negociação em moto perpétuo na existência 

humana, e embora o homem tenha se esquecido ou negado, em seu mundo atual 

super-estimulado e barulhento, há muito o que significar na beleza do silêncio. 
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