
Muitas vezes, mais do que suas próprias campanhas, slogans e bordões
ficam marcados para sempre na cabeça dos consumidores
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"Uma boa idéia", "Vale por

um bifinho"... É quase im-

possível um consumidor

que se interessa por pro-

paganda não ligar esses

dois slogans aos seus res-

pectivos produtos: a Cani-

nha 51 e o Danoninho. O

mesmo vale para bordões,

como "Nós viemos aqui

para beber ou para conver-

sar", criado na década de

70 para a cerveja Antarc-

tica e que virou uma frase

clássica nas mesas dos ba-

res brasileiros. Um slogan

ou um bordão que gruda

na mente do consumidor

pode até não ser sucesso

de venda garantida para o

produto, mas, com certeza,

recall a marca terá.

Reza a tradição publicitária que

um bom slogan deve seguir alguns

pressupostos e critérios para fazer

sucesso entre os consumidores,

como, por exemplo, ter um único

período ou ser uma frase afirma-

tiva. Mas o que dizer de "Algumas

coisas não têm preço. Para todas

as outras, existe Mastercard", que

apesar de seus dois períodos é

um dos slogans que - além de já

ter ficado marcado na história da

propaganda - ainda gera uma va-

riação sem fim de piadas que cir-

culam na internet? Quanto a ser

uma frase afirmativa, "Parece, mas

não é", da Denorex, mostra que

para todas as regras o que não

faltam são exceções, ainda mais

na comunicação.
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Para Jacques Lewkowicz, sócio e

diretor de criação da Lew.Lara e

um grande criador de conceitos

que ficaram marcados na história

da propaganda brasileira, o slo-

gan é a representação de todos os

valores que a marca tem, e para

ser bom tem que traduzir o que

a marca significa. "O slogan não

é criado com o intuito de cair no

gosto popular, mas sim para de-

finir os objetivos da mar-

ca; se cair, é decorrência",

afirma.

O mesmo vale para o bor-

dão. Lewkowicz diz que

o bordão não é criado, é

involuntário. "São os con-

sumidores que estão pre-

prados para recebê-los e

usá-los no dia-a-dia. Se a

idéia for diferenciada, com

certeza ele vai pegar."

Exemplos não faltam: dois,

inclusive, criados pelo pró-

prio publicitário. Um deles

é um caso curioso: apesar

de ter um slogan forte

- "Pense em você amanhã,

exija Orloff hoje" -, o bor-

dão do comercial da mar-

ca de vodca criado na dé-

cada de 80 foi que grudou

na mente das pessoas: "Eu

sou você amanhã". "Esse bordão

virou fala de um personagem de

um antigo programa humorístico

do Jô Soares e até hoje ainda é

utilizado. Há poucas semanas saiu

um editorial no Estadão compa-

rando o Brasil com a Argentina, já

que é comum a crise de um país

refeltir no outro, cujo título era o

'Efeito Orloff. Isso após mais de 20

anos da criação do bordão", res-

salta Lewkowicz.

O sócio da Lew.Lara também é o

criador da famosa propaganda dos

cigarros Vila Rica, na década de

70, protagonizada pelo ex-craque

Gérson, pouco após o jogador se



sagrar tricampeão do mundo pela

seleção brasileira. Gérson, um dos

poucos jogadores de futebol que

nunca escondeu que fumava, dizia

no comercial que "gostava de levar

vantagem em tudo". Mal sabia ele

que isso iria gerar a "Lei de Gér-

son", hoje utilizada para condenar

as pessoas que se aproveitam de

situações para obterem privilégios.

"O bordão pegou pelo lado nega-

tivo, mas no caso da propaganda

não havia nada demais. Apenas

falávamos que o consumidor dos

cigarros Vila Rica pagava menos

e levava mais", afirma Lewkowicz.

Ele cita outro exemplo de bordão

que acabou pegando mais que o

slogan: "O 'Não é nenhuma Bras-

temp', criado pela Talent, caiu no

gosto popular. Tem gente que aca-

ba nem lembrando quê o slogan

dessa comunicação da marca era

'Não tem comparação'." O









ecarvalho
Text Box
Fonte: Marketing, ano 41, n. 415, p. 44-49, ago. 2007.




