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Frase deve ser de fácil assimilação para o consumidor 
 
Amo muito tudo isso, "just do it", sempre Coca-Cola. Um slogan forte valoriza a marca e divulga a 
empresa da melhor maneira possível: pela boca do povo, que fala a expressão de forma 
espontânea. Criar um slogan de sucesso, no entanto, não é tarefa fácil. Ele deve ser coerente com 
o posicionamento da companhia no mercado e, ao mesmo tempo, de fácil assimilação.  
 
Um dos casos de slogans mais bem sucedidos atualmente é o "amo muito tudo isso", da rede de 
fast food McDonald"s. Derivado do "i"m lovin" it", que foi apontado por pesquisa da consultoria 
Brazil como o slogan mais falado na Inglaterra no momento, o produto brasileiro tem como 
principal objetivo colocar a experiência central do cliente como elemento central da marca. 
 
- Não fizemos tradução literal, e sim uma "transcriação", buscando a melhor interpretação de "i"m 
lovin" it". Além disso, nosso slogan pode ser construído de várias maneiras com as mesmas 
peças, como se fosse um jogo tipo lego: "amo muito isso tudo", "amo isso tudo muito", e assim 
por diante - explica Tânia Kulb, diretora de marketing da rede no País. 
 
O slogan deve passar para o consumidor o conceito da própria marca, acredita Sérgio Azevedo, 
presidente da Collins Consultoria e da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA). De acordo com 
o consultor, o slogan tangebiliza todo o esforço de comunicação da empresa. "A companhia deve 
mostrar a relação do produto com a filosofia da organização", explica Azevedo. 
 
valorizar experiência e cativar o cliente 
 
Além de valorizar a experiência do cliente, o bom slogan também tem o poder de fidelizar o 
consumidor. Diretor de avaliação de marcas para a América Latina, Portugal e Espanha da 
Interbrand, Eduardo Tomiya conta que quando o posicionamento é coerente e o slogan eficiente, 
os clientes se tornam tão fiéis que acabam se transformando em uma tribo. "É o caso da Cartier. 
As pessoas são apaixonadas pela marca", comenta. 
 
Não é à toa que o slogan da empresa é "a matter of passion" - literalmente, uma questão de 
paixão. Segundo Elisabeth dos Reis, gerente da marca no Rio de Janeiro, a rede brincou com a 
fidelidade exacerbada que os consumidores têm com a marca. "No entanto, só nome não é 
suficiente. O que diferencia as marcas é o serviço, principalmente no pós-venda", observa. 
 
A reunião de serviço, qualidade e uma campanha publicitária bem feita é o segredo do sucesso de 
uma marca, acredita Fábio Cury, gerente de marketing da área de driver da Multibrás - grupo que 
detém a marca Brastemp. No caso específico do setor de eletrodomésticos, afirma, o desafio de 
tornar a marca lembrada foi ainda maior. 
 
- São produtos pesados, o que gera distanciamento e pouca atratividade. A compra desses bens 
também é planejada e racional, além de periódica, acontecendo de 5 a 10 anos. Outro empecilho 
é a entrada de novas tecnologias no mercado, como CD, DVD e Internet, que acabaram 
superando o interesse que o consumidor tinha nos eletrodomésticos - lista Cury.  
 
Mesmo com todas as dificuldades, a Brastemp é a quarta marca mais lembrada pelos 
consumidores, segundo o Top of Mind 2004, ficando atrás somente da Coca-Cola, Omo e Nestlé. 
Além disso, é case mundial em linha branca, com 50% de preferência no Brasil e de 70% a 75% 
na região Sudeste. A chamada brincadeira de comunicação - não é assim uma Brastemp - tem 
uma participação muito grande na história de sucesso, acredita Cury. 
 



- Desde o primeiro produto, comercializado em 1954, a marca vende uma idéia de superioridade. 
A frase "não é assim uma Brastemp" traduz o posicionamento de forma memorável. Além disso, 
tornou-se um adjetivo de qualidade, está na boca do povo - explica Cury. 
 
As peças publicitárias em que os atores se lamentam de não ter comprado uma Brastemp fazem o 
conjunto perfeito com a frase, diz o gerente de marketing. A selling idea, afirma, é que traduz o 
posicionamento. O risco é não comprar uma Brastemp. "A negação para afirmação da 
superioridade da marca é uma quebra de paradigma no meio publicitário. A marca tem que ter 
atitude", acredita Cury. 
 
A campanha do "amo muito tudo isso" do McDonald"s também foi uma mudança radical no 
posicionamento da empresa. Segundo a companhia, a linguagem, o visual e o ritmo diferem de 
tudo o que o público já viu nas campanhas da rede no Brasil. 
 
- É uma proposta ousada e com a cara dos jovens, mas não vamos falar apenas a eles. A 
campanha vai se estender a todos os públicos, para atender as necessidade e anseios de cada 
faixa de nossa clientela. O objetivo é mostrar a todos os segmentos que o McDonald"s é dinâmico, 
vibrante, alegre e sempre se renova, sem abrir mão do encanto e da qualidade que atraem, todo 
dia, 1,5 milhão de clientes a seus restaurantes no País - finaliza Tânia, gerente de marketing da 
rede. 
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