
Slogans que ficam
na nossa memória
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Slogan
sloɡan | n.m. 

Frase curta, apelativa e memorável,

geralmente utilizada em publicidade ou em

propaganda política para chamar a atenção

das pessoas para uma ideia ou produto. 

Um slogan desempenha um papel importantíssimo no
posicionamento de uma marca, ao ajudá-la a diferenciar-
se das restantes e, simultaneamente, a atrair a atenção
das pessoas para um determinado produto e/ou serviço.



"Quem trouxe? Quem
trouxe? Foi o Pingo Doce"

No Natal de 2021, o Pingo Doce presenteou-nos com uma
campanha publicitária (“O Natal Traz o Melhor de Nós”),
cuja música perdura até aos dias de hoje. 

Segundo dados da Marktest (2022), este foi o anúncio
televisivo que causou mais impacto nos consumidores no
ano transato. Atualmente, este vídeo conta já com mais de
935 mil visualizações, no YouTube. 

https://youtu.be/3Ls5LL04fzw
https://www.marktest.com/wap/a/n/id~2877.aspx


“O algodão não engana”

Expressão que teve origem no anúncio da marca de
detergentes Sonasol, em 1997. Atualmente ainda a usamos
quando queremos dizer que alguma coisa afinal não está
assim tão limpa quanto aparenta estar.  

https://www.youtube.com/watch?v=2gfN4gwwHEc
https://www.youtube.com/watch?v=2gfN4gwwHEc


“Branco mais branco 
não há”
Com o intuito de comprovar que nenhum outro detergente 
deixaria a roupa tão branca quanto o deles, a Tide 
desenvolveu, em 1997, uma campanha publicitária, em que o 
ator Paulo Matos percorria o nosso país (e entrava em casa 
das pessoas) para testar a brancura da roupa. Foi a partir 
dessa altura que começámos a utilizar a expressão "Branco 
Mais Branco Não Há".

https://youtu.be/Ub3MipHP5Hg
https://youtu.be/Ub3MipHP5Hg
https://youtu.be/Ub3MipHP5Hg


“Ambrósio, 
apetecia-me tomar algo”

Esta expressão, transmitida pela primeira vez num anúncio
da Ferrero Rocher em 1995,  faz parte das nossas conversas há
mais de 25 anos e é, geralmente, utilizada quando queremos
pedir algo (para comer ou beber) a alguém.

https://youtu.be/Ck5ar-1e8NY
https://youtu.be/Ck5ar-1e8NY
https://youtu.be/Ck5ar-1e8NY


“O que é Nacional é bom"

Este foi o slogan utilizado pela Nacional – marca portuguesa
de massas, cereais, farinhas e bolachas, com mais de 170
anos – nos anos 80. Aos poucos, tornou-se também lema de
quem defende o consumo de produtos nacionais. 

https://www.youtube.com/watch?v=kZl6AUGbbpA
https://www.youtube.com/watch?v=kZl6AUGbbpA


"Primeiro estranha-se,
depois entranha-se"

Slogan criado em 1927, para a Coca-Cola, por Fernando
Pessoa, que, na altura, era copywriter de uma agência de
publicidade portuguesa, a Hora. A bebida acabou por ser
proibida pela Justiça Portuguesa e pelo Estado Novo, uma
vez que para Ricardo Jorge, diretor de Saúde de Oliveira
Salazar, a Coca-Cola era uma espécie de droga, tal como
indicava o nome e o slogan da marca. 50 anos depois, após
a revolução de Abril, a Coca-Cola voltou a entrar em
Portugal e na vida dos portugueses. 




