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Já houve época na propaganda em que todo cliente queria ter um slogan que fosse marcante, 
inesquecível e inteligente. Perdeu-se muito tempo nas agências inventando jogos de palavras 
aparentemente sagazes que – no fundo – não queriam dizer absolutamente nada. E nem 
serviam para posicionar o produto ou o serviço. 
 
Uma vez, só para provar uma tese, editei uns dez comerciais de televisão, trocando os slogans 
dos anunciantes, e os submeti a umas quatro discussões de grupo. Ninguém percebeu a troca. 
Claro que não peguei os slogans que realmente definem uma empresa ou um produto, aqueles 
que têm profunda ligação com – digamos – a “alma” da coisa anunciada. 
 
Daí, todo mundo perceberia a troca. Mas o joguinho de palavras, as frases de efeito que tanto 
servem para gasolina, banco, hospital ou programa de governo, essas coisas ninguém retém. 
“Por você”, “Sempre mais perto”, “Ao seu lado” são alguns slogans que pesquei neste 
momento em anúncios publicados nas revistas que estão sobre a minha mesa. 
 
Alguém é capaz de me dizer a quem eles se referem? Então, pra que gastar espaço na revista 
ou tempo no rádio e na televisão? Me lembro que um dia um novo gerente de propaganda, 
que tinha chegado recentemente num cliente, me pediu para pesquisar qual empresa adotava 
o slogan “A ideia é ser útil”, que ele gostava muito. 
 
Dia seguinte, demos a resposta: era de onde ele trabalhava anteriormente, exatamente no 
departamento de propaganda. Até que não é uma porcaria de slogan, mas pode servir para 
uma desentupidora de esgoto, uma clínica odontológica ou fábrica de maçanetas. 
 
Tive um cliente que adorava seu slogan que acompanhava a marca de sua empresa (um 
banco) há quatro décadas. Uma criação do fundador – pai ou avô da diretoria atual – e era 
conhecido por todo mundo. Fizemos uma pesquisa para determinar o quanto aquelas palavras 
estavam na cabeça dos consumidores. Deu cem por cento de lembrança. 
 
Só que não conseguimos encontrar uma única pessoa que soubesse explicar que raios 
significava o tal slogan. Pior: quando tinham que pensar seriamente sobre o que queria dizer a 
frase, achavam uma enorme mentira, não só em relação ao banco que fazia aquela afirmação, 
como também a qualquer banco. Com um agravante: na frase havia uma expressão em 
desuso, do tempo dos caixeiros-viajantes. 
 
Quem se detinha em interpretar o significado do slogan (que o cliente chamava de “lema”) 
encontrava uma denotação de antiguidade nada positiva para o banco. Para encerrar a 
história, o cliente aceitou todas as ponderações e... continuou com o slogan até vender o 
banco. 
 
Há uma história magnífica sobre a criação de slogans atribuída ao Orígenes Lessa. Dizem que 
o Orígenes tinha criado o slogan das Fechaduras La Fonte (A Fechadura que fecha e dura) e 
um fabricante de sabonetes adorava a ideia. Tanto que encomendou ao Orígenes, naquela 
época na Thompson, um slogan igual. 
 
Achando que tinha entendido o espírito da coisa, Orígenes criou uns cinco slogans e foi 
apresentar ao cliente. Um fracasso. A cada opção, o cliente repetia: “Orígenes, não é nada 
disso. Eu pedi alguma coisa que soasse como Fechadura La Fonte... a fechadura que fecha e 
dura!” E ainda fazia o gesto com os dedos em gancho significando descoberta, conexão. 
 
Orígenes voltou para a agência e criou mais uns dez, interpretando a intenção do tal 
“fecha...e...dura”. Na nova apresentação, o cliente começou a perder a paciência: “Você está 
com má vontade, você não está se empenhando, você não botou sua alma para trabalhar”. E 
ia voltar com a história da fechadura, quando Orígenes interrompeu: “Então fica assim: 
sabonete tal, o sabonete que sabo...e…nete!” 
 



Havia, no Rio, uma sapataria chamada Sedofeita, que ficava na Avenida Passos, que usava o 
slogan “A menor sapataria do Rio e a que mais caro vende”.  E com este slogan cresceu e 
prosperou. Outra obra-prima da coragem e sinceridade foi a plataforma política de Silvino 
Neto, candidato a deputado no antigo Distrito Federal: “O que eu quero é me arrumar!”. Foi o 
deputado eleito com o maior número de votos, até então, na história da “Gaiola de Ouro”, 
antigo apelido da Assembleia Legislativa. 
 
Agora, maldade mesmo foi de um redator que, lendo a notícia sobre a queda de um avião 
Bandeirantes, achou que o melhor slogan para o avião deveria ser: “A marca que mais 
conhece nosso chão”. Sacanagem pura. 
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