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Slogans são eficientes? Quando e como 
devem ser usados? Quais são os mais 

eficientes? O que muda no papel do slogan 
neste novo e mais complexo ambiente de 
comunicação integrada? Como o slogan po
de contribuir para a marca quando o con
sumidor também é produtor de conteúdo? 

O uso ou não de um slogan é, frequen
temente, um tema que divide as opiniões 
do marketing e do planejamento da co
municação. É fato inquestionável que, se 
bem usado e repetido de forma eficiente, 
o slogan pode se tornar parte estrutural 
do posicionamento da marca. No entan
to, como construir uma conexão forte en
tre o slogan e a marca? 

Análise do banco de dados de comer
ciais testados pela Millward Brown mostra 
que a eficiência de um comercial não está 
associada à simples presença do slogan: 
temos comerciais excelentes sem slogan 
e comerciais de baixa performance com 
slogan. A simples presença, portanto, não 
é a receita para o sucesso. A eficiência es
tá relacionada com a integração da cria
tividade e a marca, de tal maneira que 
resulte no fortalecimento dos atributos 
que se tem como objetivos para a marca. 

A análise da base de dados de testes 
de comerciais da Millward Brown mostra 
que dois terços dos comerciais testados 
no Brasil incluem slogans. E o uso é feito 
de formas bastante diversificadas: há os 
que incluem a marca (35%); os que po
dem ser uma frase nova ou uma frase já 
familiar, anteriormente utilizada (23%); 
os incluídos numa música, ou o que cha
mamos de jingles (3%) etc. 

Verificando os resultados das avalia
ções dos comerciais, observamos com 
alguma surpresa que só existem peque
nas diferenças nas medidas-chave segun
do os vários tipos de slogans: os jingles 
têm performance ligeiramente melhor 
em branding e agradabilidade. Os slo
gans que representam uma continuidade 
e incluem frases já usadas anteriormen
te tendem a ser mais bem avaliados em 
branding (quadro 1). Nas demais medi
das-chave de avaliação da performance 
dos comerciais, os tipos de slogans ut i -

lizados não afetam significativamente a 
eficiência dos comerciais. 

Maior eficiência 
Se de um lado não conseguimos fazer 

grandes generalizações sobre os comer
ciais com slogans, de outro, sabemos que 
eles podem fazer a diferença na perfor
mance. O exemplo do quadro 2 mostra 
um mesmo comercial testado com dois 
slogans diferentes. No momento em que o 

slogan foi introduzido, os resultados mos
tram que o 2 gerou mais interesse que o 1. 
Qual é a diferença entre eles? O dois es
tava mais diretamente relacionado com 
o produto e o benefício-chave. 

Então, qual é a recomendação para se 
obter melhor eficiência de um slogan? In
dependentemente do tipo utilizado, con
siderando-se que ele faz a diferença nos 
indicadores de agradabilidade e bran
ding, a maior eficiência está associada à 

ligação com os elementos de identifica
ção e construção da marca. 

O slogan como parte de um jingle pode 
ser um caminho. Mas, pelas característi
cas dos meios mais ativos no momento, 
que privilegiam o vídeo ao áudio e, talvez 
por mais algumas questões comerciais, 
observamos que apenas 3% dos filmes 
testados têm música com o slogan envol
vido. O histórico tem mostrado que o uso 
de jingles apresenta tendência de queda 
não apenas no Brasil, mas também nos 
Estados Unidos e no Reino Unido. 

O outro fator que pode levar o slogan a 
fazer um melhor trabalho de branding é a 
familiaridade, ou seja, um que já tenha si
do usado anteriormente. Slogans que, pe
la consistência e histórico de presença, se 
estabelecem como forte elemento de iden
tificação da marca. Slogans que captam 
a atenção têm uma vida bastante longa. 

No cenário atual, de alta fragmentação 
de meios e exposição simultânea do con
sumidor a diversos meios (especialmen
te entre os mais jovens), o uso de slogans 
que representem uma linguagem familiar 
para o consumidor pode ser um impor
tante elemento de convergência da comu
nicação da marca. Mesmo que os vários 
meios utilizem criatividade diferenciada, 
o slogan pode ser o elemento unificador 
da campanha, que faz o link com o con
ceito básico da comunicação da marca. 

Recall 
Os consumidores se lembram dos slo

gans? A análise do banco de dados de co
merciais testados pela Millward Brown 
mostra que a lembrança é bastante bai
xa: em geral está abaixo de 10% em pra
ticamente todos os países. 

Quando analisamos quais tipos de slo
gans são os mais lembrados, vemos que os 
resultados não se diferenciam muito em 
função do tipo de slogan. Aqueles incluí
dos nas músicas sob a forma de jingles e 
os que já foram usados anteriormente 
aparecem em um mesmo patamar tanto 
entre os melhores comerciais como en
tre os de pior performance. 

Os comerciais com slogans que i n 
cluem o nome da marca aparecem em 
maior proporção entre os de melhor per
formance em termos de recall da propa
ganda da marca (impacto). Muito pro
vavelmente, os melhores comerciais em 
lembrança utilizaram slogans com o no
me da marca integrados de forma eficiente 
como elementos identificadores da marca. 

Neste sentido, utilizar slogans com a 
inclusão do nome da marca não assegu
ra eficiência em memorabilidade do co
mercial. Depende muito da criatividade 
e da forma como a marca foi incluída no 
slogan e da forma que este se conecta ao 
todo da comunicação da marca. 

Como aprendizado mais básico, volta
mos ao critério base para a eficiência da 
comunicação: um slogan eficiente entre
ga para a marca algo que seja relevante e 
significativo para o consumidor. Isso sem 
esquecer da questão da agradabilidade 
para chamar a atenção e a consistência 
que faça uma integração com campanhas 
anteriores e com os diversos meios a que 
o consumidor está exposto. 

A eficiência dos slogans está associada 
à capacidade de chamar a atenção para a 
marca com o uso de elementos criativos que 
tragam à memória imagens positivas asso
ciadas a marca ou que estimule uma nova 
maneira de ver a marca e que se diferencie 
significativamente no cenário competitivo. 

Text Box
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