


Como se cria
um slogan

TÉCNICAS DA TRADIÇÃO LITERÁRIA AJUDAM A IDEALIZAR AS MAIS CRIATIVAS MENSAGENS PUBLICITÁRIAS

POR LEANDRO QUINTANILHA

• uma espécie de resolução de ano
novo, Clarice Lispector escreveu, cer-
ta vez: "Emcadafrase, um clímax."

Eis aí uma aspiração literária compar-
tilhada pela publicidade. Os slogans, enun-
ciados que propagam conceitos feitos para
vender produtos, podem ter a alma dos ne-
gócios em cada letra, mas namoram recur-
sos consagrados pela tradição literária,
como a métrica, a rima, a metonímia e a
aliteração. Traduzir uma campanha publi-
citária numa frase (com clímax) requer
criatividade, claro, mas também profundo
conhecimento da língua.

Incorporada ao português, a palavra
inglesa slogan vem do gaélico escocês
sluagh-ghairm, que significa "grito de
guerra", uma acepção obsoleta. Mais do
que impor, cabe hoje ao slogan conven-
cer, seduzir. No mercado ou na política.

- O slogan deve resumir a essência de
uma marca, um produto ou uma campa-
nha - acrescenta João Anzanello Car-
rascoza, professor de Redação Publicitária
na Universidade de São Paulo (USP) e re-
dator sênior da agência Thompson.

Ao longo da história da publicidade, as
agências assentaram alguns pressupostos

para a criação de um slogan - quase todos
já subvertidos (leia o quadro abaixo). O
slogan mais tradicional é composto por
uma frase curta, direta, afirmativa e fácil
de repetir. É, em geral, uma conclusão
("Parmalat- Porque somos mamíferos")
ou um convite à ação ("Abuse e use C&A"),
como explica João Carrascoza.

Atenção da tribo
O rádio revolucionou os anúncios co-

merciais no começo do século 20, e os
slogans ainda carregam essa herança,
lembra Kleber Fonseca, diretor de criação



Slogans da fé: Moisés propaga os dez
mandamentos, o que é considerado um
antepassado ilustre da prática de criar

frases curtas, diretas e fáceis de repetir

da DPZ. Por conta do antepassado
radiofônico, mas principalmente porque
a experiência reproduz as estratégias orais
seculares, usadas por contadores de histó-
ria tribais para chamar a atenção de seus
ouvintes, há nos slogans muito de métri-
ca, ritmo, musicalidade e rima.

Alguns chegam mesmo a ser trechos de
jingles ("Quem bebe Grapete repete
Grapete"). Não por acaso, ainda hoje é co-
mum que sejam feitos em redondilha me-
nor, com cinco sílabas (A Atma: "A Atma é
ótima"), ou maior, com sete (Sundown: "O
sol na medida certa"). Assim, como expli-
ca o professor João Carrascoza, são mais fa-
cilmente memorizados.

O parentesco remoto das estratégias de
oralização das mensagens, em que o
narrador é coletivo e tribal e precisa usar
recursos que marquem a memória, pode
estar por trás do esvaziamento autoral ca-
racterístico dos slogans. O teórico francês
Oliver Reboul frisa, em O Slogan, que a frase
de um slogan não deve ter enunciador. Ele
é percebido como uma forma anônima ca-
paz de fazer agir uma coletividade.

Oliver faz um trocadilho da expressão
ÍTancesa.prêt-à-porter ("pronto para le-
var"), tão usada no universo da moda,
para discorrer sobre a necessidade de os
criativos das agências facilitarem a assi-
milação da frase publicitária. O slogan
deve serprêt-a-penser ("pronto para pen-
sar"), sugere ele, uma idéia com pronta
entrega, de rápida compreensão.

Universo semântico

Trocadilhos como esse, usada por
Oliver, são muito comuns no dia-a-dia
das agências. Numa campanha da segu-
radora SulAmérica, por exemplo, o re-
dator apenas substituiu "poder" por "ter"
numa expressão j á surrada, de tão clichê.

Resultado: "SulAmérica, salve-se quem
tiver." Uma concorrente se apropriou de
um ditado popular ipsis literís - "O im-
portante é ter saúde."

Outro recurso literário recorrente na
elaboração de slogans é o uso de vocábulos
do universo semântico do produto. O reló-
gio Dummont, por exemplo, é "o primeiro
a cada segundo". Desta você também deve
se lembrar: "Tudo anda bem com Bardai."
O Repórter Esso entrou para a história como
"o primeiro a dar as últimas".

Já foi comum no Brasil que slogans
publicitários fossem criados por poetas.
"Se é Bayer, é bom" é da lavra do
parnasiano Bastos Tigre, amigo de Olavo
Bilac, um notório criador de poemas e fra-
ses para vender remédios em anúncios do
seu tempo. Atribui-se a Guilherme de
Almeida, por exemplo, este exercício
pseudo-concretista: "Fechaduras Lafonte:
a fechadura que fecha e dura." A palavra
"fechadura" é desmontada em palavras
menores, que qualificam o produto.



DA  RIMA  AO  NEOLOGISMO
CONHEÇA ALGUNS RECURSOS LITERÁRIOS USADOS EM SLOGANS CONHECIDOS

Metonímía é a substituição de um ter-
mo por outro que com ele tem relação de
sentido lógica e constante. Há entre os ter-
mos afinidade ou continuidade de senti-
do. "Hoje é dia de sofá", slogan da rede
de locadoras de vídeo e DVD Blockbuster,
transfere, por sinédoque (tomar a parte
pelo todo, o singular pelo plural, a matéria
pelo produto), a idéia de exibição de fil-
mes na TV da sala de estar para a do obje-
to em que isso ocorre na sala. Assim tam-
bém ocorre com o slogan do Boticário
("frascos de natureza"), em que se toma
a substância pelo recipiente.

A metonímia é apenas um dos muitos
recursos retóricos e literários usados pela
publicidade para elaborar as mensagens com
que vende produtos, empresas, imagens e
conceitos. O conhecimento desses recursos
torna mais fácil materializar uma idéia.

ALITERAÇÃO

"Pense forte, pense Ford."
"Vira verão Samoa."
"AAtma é ótima."

PARALELISMO
"Você tem seu estilo. A Renner tem todos.'
"O mundo gira e a Lusitânia roda."

RESSONÂNICA

"Lula-lá."

NEOLOGISMO
"O mundo é dos nets."

COLOQUIALIDADE
"Coca-cola é isso aí!"

IRONIA
"O pior programa do mundo"
(Perdidos na Noite, da Band)
"Não é uma Brastemp"

DUPLO SENTIDO INTENCIONAL
"Globo, a gente se vê por aqui."

MÉTRICA
"AAtma é ótima."
(Atma; redondilha menor)
"O sol na medida certa."
(Sundown; redondilha maior)

RIMA

"Quem bebe Grapete repete
Grapete."
"Tomou Doril, a dor sumiu"

TROCADILHO

"Salve-se quem tiver."
(SulAmérica)
"Ler ou não ser." (Siciliano)

INTERTEXTUALIDADE

"Perfeito para você."
O slogan do Itaú Personalité
remete ao do próprio banco
que lhe serviu de matriz, o Itaú,
"Feito para você".

UNIVERSO SEMÂNTICO

DO PRODUTO

"Põe na Cônsul"
"Dummont - o primeiro a cada
segundo."
"O primeiro a dar as últimas."
(Repórter Esso)
"Tudo anda bem com Bardal."

Mas como definir qual recurso literá-

rio serve melhor a um conceito? Miguel

Bemfica, diretor de criação da DM9/DDB,

afirma que, em geral, essa escolha acon-

tece por tentativa e erro.

- Às vezes, chegamos a criar cem, du-

zentos slogans para uma mesma campa-

nha. O acerto, no caso, não é a soma de

todos os erros, como sugere o ditado, mas

a subtração de equívocos e excessos. Isso

se chama edição - diz Bemfica.

Para Kleber, da DPZ, a frase deve tra-

duzir uma verdade essencial do que se quer

vender, qualquer que seja a opção es-

tilística executada.

- O slogan é o DNA do produto, seu

sobrenome, sua verdade incontestável.

Tive um grande mestre na publicidade

que costumava dizer: "Você pode até

não ser espirituoso, mas precisa ser

sempre verdadeiro".

Verdadeiro e conciso.

- O resultado tem de ser simples.

Simples como um cartão de visitas -

ressalta Sérgio Godilho, diretor de cria-

ção da África.

Durante a entrevista, Godilho impro-

visa um slogan para si mesmo:

"Sérgio, um publicitário baiano."

Simples assim.

Para ele, um slogan simples pode

funcionar em várias línguas, traduzido

ou adaptado. É assim com a Coca-Cola

(lembra-se do imperativo "Beba Coca-

Cola!"?) ou com o McDonalds (como o

atual "Amo muito tudo isso"), entre ou-

tros. Algumas multinacionais optam por

manter o idioma da campanha original

no mundo todo. É o caso das concorren-

tes Nike ("Just do it'J) e Adidas

("Impossible is nothing").

- Essa abordagem funciona para de-

terminados públicos. Mas, no Brasil, isso

soa quase como desperdício. O idioma

português, em especial o do brasileiro, tem

um suingue atraente. O mundo gosta de

nos ouvir falar - afirma Kleber, da DPZ.

O público nacional, avalia ele, co-

meça também a apreciar com mais

entusiasmo essa sonoridade publici-

tária. Talvez porque, em nossos ouvi-

dos, os slogans em português ecoam

mais redondo.
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ma de anúncio
AGENCIAS NUM SITE DE PROPAGANDAS IMPUBLICAVEIS POR CARMEN GUERREIRO

ganizadores. Diariamente, o site recebe
cerca de dez peças dos "criativos", como
são chamados os responsáveis pela con-
juração das pérolas. Com cerca de 300
anúncios por mês candidatos ao ingresso
no site, em média só 5% vão de fato ao ar,
após criteriosa seleção. Ainda assim, em
alguns casos, depois que a arte ou a idéia
sugerida for melhor trabalhada.

Cada antianúncio deve ultrapassar o li-
mite de uma mera piada e adequar-se à lin-
guagem de propaganda, como se de fato ten-
tasse vender o produto, ainda que o anúncio
seja impublicável. E, por impublicável, ex-
plica Victor Marx, entenda-se aquilo que não
traga benefícios à marca, tenha conteúdo
tabu, simplesmente não seja aceito pelo
cliente ou não se enquadre na linguagem
específica a ele vinculado.

Text Box
Fonte: Lingua Portuguesa, ano 2, n. 16, p. 24-32, fev. 2007.




