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RESUMO 

Este texto buscou investigar sobre o slogan publicitário como tema de pesquisas e análises em 

artigos apresentados em revistas científicas da área de comunicação. Os periódicos abordados 

foram aqueles ligados a programas de pós-graduação em comunicação, além das revistas 

Intercom e E-Compós. Neste trabalho, estão listados os nove artigos encontrados no 

levantamento, uma breve descrição sobre como cada um deles desenvolveu sua pesquisa e 

uma reflexão a partir das principais características encontradas nestes trabalhos.  
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INTRODUÇÃO 

As revistas científicas são importante cenário onde se apresentam os pesquisadores e 

os materiais resultantes de seus esforços de pesquisa. Por meio deste conhecimento 

acumulado é possível verificar quais os temas mais relevantes tratados atualmente na área de 

comunicação, em especial para os fins deste artigo, em publicidade. 

No Brasil estes periódicos recebem uma classificação chamada Qualis, dada pela 

Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
3
. O Qualis é um  

conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade 

da produção intelectual dos programas de pós-graduação. Tal processo foi 

concebido para atender as necessidades específicas do sistema de avaliação e é 

baseado nas informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados. Como 

resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos 

programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. (QUALIS, 2017, 

não paginado). 
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O Qualis atesta qualidade dos artigos, a partir da análise da qualidade dos veículos de 

divulgação que são enquadrados em estratos indicativos da qualidade - A1, o mais elevado; 

A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero. 

Em 2015 a Capes lançou a plataforma Sucupira para “coletar informações, realizar 

análises e avaliações e ser a base de referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação 

(SNPG)” (CAPES, 2017, não paginado). Nela, a Capes disponibilizou todas as avaliações dos 

periódicos Qualis, desde 2010 até o recentemente lançado, de 2015. Cada classificação 

publicada apresenta a atualização da estratificação dos periódicos cadastrados, se subiram ou 

desceram de nível.  

Além da estratificação, as revistas são classificadas por áreas. Uma mesma revista 

pode receber diferente classificação em estrato em diferentes áreas em que for cadastrada. As 

revistas científicas da área de comunicação eram, até 2016, cadastradas na grande área de 

Ciências Sociais Aplicadas e a partir de 2017 foram classificadas na área Comunicação e 

Informação.  

Para este artigo, foram escolhidos os periódicos mantidos pelos Programas de Pós-

Graduação (PPG) em Comunicação e as revistas Intercom e E-Compós. Entre as primeiras, 

não foi estabelecido critério de exclusão ou inclusão por nota Qualis; as duas últimas foram 

escolhidas por causa de sua nota (A2) e relevância, ainda que não estejam ligadas a um PPG, 

são organizadas pelas duas principais instituições de pesquisa em comunicação do país. 

No Brasil existem 45 programas de pós-graduação acadêmicos em comunicação; 

dentre eles, 28 possuem revistas científicas, com um total de 41 publicações com notas entre 

A2 e B4
4
 (PLATAFORMA SUCUPIRA, 2017, não paginado). 

 

 

Quadro 1 - Lista de revistas por PPG. 

Curso Universidade/Instituição Revista  Qualis 

Comunicação Universidade Católica de Brasília (UCB) Comunicologia B3 

Comunicação Universidade Federal de Goiás (UFG) Comunicação & 

Informação 

B2 

Comunicação Universidade Federal do Ceará (UFC) Passagens B4 

Comunicação Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) 

Ícone B4 

                                                           
4
 De acordo com a última classificação de Qualis publicada na plataforma Sucupira: Qualis 2015. Nenhuma foi 

classificada como A1, cinco A2, 19 classificadas como B1, sete B2, duas revistas B3 e sete revistas B4.  



 

Comunicação Universidade Federal de Sergipe (UFSE) Eptic B1 

Comunicação e cultura 

contemporânea  

Universidade Federal da Bahia (UFBA) UFBA B1 

Comunicação e culturas 

midiáticas Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Culturas 

Midiáticas 

B1 

 

Temática B4 

Ciências da 

Comunicação 

Universidade de São Paulo (USP) Matrizes A2 

 Significação B1 

Rumores B1 

Novos Olhares B2 

Extraprensa B2 

Comunicação & 

Educação 

B2 

Comunicação 

Universidade Est.Paul. Julio M. Filho 

(Unesp) 

Comunicação 

Midiática 

B1 

Comunicação Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Contracampo B1 

  

  

Ciberlegenda B1 

Comunicação Universidade Municipal de São Caetano 

do Sul (USCS) 

Comunicação & 

Inovação 

B1 

Comunicação Faculdade Cásper Líbero Communicare B2 

Comunicação Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) 

Lumina B1 

Comunicação  Universidade do Estado do Rio de Janeiro Logos B1 

Comunicação Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) 

Eco-Pós B1 

Comunicação Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-RIO) 

Alceu B1 

Comunicação e Cultura Universidade de Sorocaba (Uniso) Tríade: 

Comunicação, 

Cultura e Mídia 

B4 

Comunicação e práticas 

de consumo 

Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM) 

Comunicação, 

mídia e consumo 

A2 

Comunicação e 

Semiótica 

Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP) 

Galáxia A2  

Comunicação Social Universidade Metodista de São Paulo 

(Umesp) 

Comunicação & 

Sociedade 

B1 

Comunicação Social: 

interações midiáticas 

Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-MG) 

Dispositiva B4 

Ciências da 

Comunicação 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(Unisinos) 

Fronteiras B1 

   Verso e reverso B2 



 

Comunicação Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM) 

Animus B1 

 Cadernos de 

Comunicação 

B4 

Comunicação Universidade Estadual de Londrina (Uel) Discursos 

fotográficos 

B2 

Comunicação Universidade Federal do Paraná (UFPR) Ação midiática B4 

Comunicação e 

Informação 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) 

Intexto B1 

 Em Questão  A2 

Comunicação e 

Linguagens 

Universidade Tuiutí do Paraná Interin B3 

Comunicação Social Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUC-RS) 

Famecos A2 

 

Sessões do 

Imaginário 

B1 

  

Associação Nacional dos Programas de 

Pós-Graduação em Comunicação 

E-Compós A2 

  

Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação 

Intercom A2 

Fonte: própria autora. 

 

Entre as publicações, apenas uma não utiliza o SEER - Sistema Eletrônico de 

Editoração de Revistas, software gratuito de gerenciamento e publicação de revistas 

eletrônicas recomendado pela Capes. O SEER apresenta um sistema de busca que permite 

encontrar um ou mais termos citados em todo o escopo de busca: autor, título, resumo, termos 

indexados e texto completo em artigos de todas as edições disponibilizadas no sistema. Sendo 

assim, para este artigo, foi pesquisado o termo slogan em todo o escopo. Todos os trabalhos 

listados nas buscas foram salvos para posterior análise. A Revista Communicare, da Facasp -  

Faculdade Cásper Líbero não utiliza o SEER e é publicada em PDF disponibilizado em 

endereço eletrônico próprio; neste caso, a pesquisa foi feita por meio do sistema de busca do 

software de leitura de PDF, e os artigos em que o termo slogan foi encontrado também foram 

salvos para a análise de suas temáticas.  

Finalizadas as buscas, foi salvo um total de 105 artigos em que o termo slogan 

aparecia, ainda que apenas uma vez. Após a leitura do material coletado foram encontrados 

oito artigos onde o slogan era objeto de análise e um artigo em que o slogan é citado como 

parte relevante da análise proposta.  

 



 

ABORDAGENS DO SLOGAN  

 

Antes tratar dos nove artigos destacados, é interessante verificar a forma como o 

slogan é visto e apresentado nos demais artigos em que o termo apareceu. Em uma ou duas 

ocorrências a cada artigo, foi possível perceber semelhanças no modo como o slogan é visto e 

tratado nas pesquisas em comunicação.  

Visto principalmente como a frase principal e representante de uma empresa ou como 

lema de um movimento social, o slogan está rotulado em diferentes classificações. Ele foi 

considerado como um material que pode ser usado como referencial histórico de marcas, 

como parte da “anatomia” do discurso publicitário ou apenas como um dos elementos que 

compõem a mensagem publicitária. Para além de uma função coadjuvante da mensagem, o 

slogan também recebeu diferentes funções junto às campanhas e às marcas. Ele endossa, 

sugere, resume, apoia, sustenta, ratifica, reforça, traduz, promete e ilustra as ideias, intenções, 

a cultura e a imagem de marcas e produtos.  

O slogan não é o tema principal destes artigos, mas quando citado e são dadas a ele as 

funções acima descritas, ele acaba tendo em comum a ideia de que é um elemento 

incontestável e de forte representação de diferentes ideias e conceitos das marcas que 

representa.  

 

 

O SLOGAN NAS REVISTAS. 

 

Entre os artigos coletados, oito têm o slogan como tema. Destes, sete são análises de 

slogans de marcas nacionais ou locais, ou de slogans aleatórios, tomando diferentes teorias e 

metodologias como referencial teórico. Para os fins de coleta de dados deste artigo, vamos 

apresentá-los em ordem de publicação. 

Em 1995 o professor Luiz Carlos Iasbeck, publicou na Revista Intercom, um artigo 

com resumo da fundamentação teórica de sua dissertação de mestrado que tratava do texto 

publicitário em instituições financeiras. Antes de lançar, em 2002, a obra A arte dos Slogans e 

torná-la uma das obras de referência em texto publicitário e slogan, o pesquisador publicou 

este primeiro artigo onde trazia algumas considerações sobre os desdobramentos de sua 

pesquisa, que teve como fundamentação teórica a Semiótica da Cultura, além de conceitos de 

Peirce e Jakobson. Além de identificar processos de construção dos slogans para revelar 



 

signos a serem interpretados e de identificar parentescos do slogan com outras fórmulas 

discursivas, o artigo resume a reflexão sobre as invariantes encontradas nos slogans de 

instituições financeiras, onde aquelas estavam sempre vestindo metáforas para o dinheiro; 

ainda que nos slogans mais atuais (à época) tivessem descolado seu foco de interesse na 

operação financeira para a pessoa-cliente, possibilitando “inversão de valores, em proveito da 

renovação do discurso da cultura” (IASBECK, p. 31). 

O próximo artigo é o que traz uma breve revisão bibliográfica da pesquisadora Paula 

Renata Camargo de Jesus (2002) - publicada na revista Comunicação & Inovação -  sobre o 

slogan e suas definições; é este artigo que, entre os demais selecionados para este relato, não 

apresenta análise de um ou mais slogans. O slogan é discutido em suas características 

linguísticas e formais, sua função na publicidade até sua importância no marketing e na 

representação de marcas.  Em 2003, na mesma revista, Jesus apresenta artigo onde analisa os 

slogans da marca Itaú, apresentados em outdoors. O objetivo do texto foi o de realizar uma 

análise do slogan da campanha "Feito para você", do Itaú, em que o slogan não seria 

caracterizado apenas como linguagem verbal, mas também visual, especialmente nas 

campanhas veiculadas em mídia exterior, no caso analisado pela pesquisadora, em outdoors.   

Em 2003, Machado apresentou uma análise do slogan do jornal Zero Hora – publicado 

na revista Em Questão – em anúncio datado em 1999. Nele, o jornal apresentou um novo 

slogan, e o objetivo da pesquisadora foi o de “promover um diálogo entre a imagem e o 

slogan” (MACHADO, 2003, 9. 148), por meio de características do pensamento Moderno e 

Pós-moderno de pensadores como Lyotard e Foucalt. Neste caso, a imagem tratada no artigo é 

a imagem de marca, quer dizer, a percepção do que é o que representa a marca do jornal para 

o público. Entre suas reflexões, Machado argumenta que “as campanhas institucionais, com 

imagens e slogans criativos, são elementos-chave para a identificação da imagem de marca. 

Funcionam como recursos para divulgar a filosofia que orienta a postura mercadológica da 

instituição” (2003, p. 148).  

Em 2009, em artigo publicado na revista Rumores, o objetivo foi o de analisar 

algumas técnicas discursivas presentes na linguagem publicitária, especificamente do slogan, 

tendo como referencial teórico os estudos de Bakhtin, Perelman e Ducrot. Tomando como 

objeto slogans diversos, os autores tomaram como aspectos a serem discutidos os 

procedimentos argumentativos e procedimentos retóricos-estilísticos.  

O próximo artigo, de 2011, publicado na revista Cadernos de Comunicação, faz uma 

análise do slogan da marca de sandálias Havaianas. O objetivo é traçar a história da marca 



 

Havaianas e a construção do mito do “jeitinho brasileiro”. Além de fazer um breve resumo da 

história da marca, para tratar da questão da construção do mito as autoras buscaram autores 

como Barthes, Petermann, Holanda, DaMatta e Peruzzolo; concluíram em seu artigo que há a 

presença do que elas classificaram como mito do “jeitinho brasileiro”, já que o slogan “Todo 

mundo usa” ilustrado nas campanhas descritas pelas autoras sempre vinha acompanhado de 

imagens diversas de brasileiros em diferentes situações, revelando perfis de pessoas de 

diferentes classes sociais.  

Em 2012, tomando como referencial teórico-metodológico os Estudos Culturais, as 

autoras tiveram o objetivo de analisar a imagem do surf como filosofia de vida, representado 

no slogan “A rua é a sua praia” da loja Sk8 Surf, situada na cidade de Santa Maria.  Para as 

pesquisadoras, Araújo e Santos, o slogan analisado apresenta características de condensação e 

autoridade,  signos que representam a cultura do surf, presente nos produtos vendidos na loja.  

No mesmo ano do artigo anterior, Moreira tratou de reconfigurações da TV Globo no 

momento de convergência midiática, representado por meio da mudança do slogan da rede de 

televisão. Publicado na revista Galáxia, o artigo discute que, diante das transformações dos 

meios de comunicação e das diferentes plataformas onde as notícias podem se apresentar 

(sites, plataformas de vídeos on-line), a “Globo viu-se diante de um novo contrato, baseado na 

atenção no comportamento do telespectador” (MOREIRA, 2012, p, 202). Com o novo slogan 

“a gente se liga em você” a emissora demonstra uma mudança de identidade, Moreira reforça 

esta constatação lembrando que “o slogan de uma empresa é um dos mecanismos mais 

importantes para criar identidade” (p. 203).  

Em artigo publicado na revista E-Compós em 2005, Scroferneker faz um estudo 

comparativo do uso da internet pelas organizações. O artigo não tem o slogan como objeto 

principal de sua pesquisa, mas a forma como foi abordado demostrou a importância que foi 

dada a ele como parte dos procedimentos de análise do trabalho. Com o objetivo de analisar a 

visibilidade e a usabilidade organizacional dos sites de cinco grandes empresas, a autora 

considerou alguns tópicos dos sites como: notícias, barra de links lateral, menu superior, 

centro da homepage e outros, e, também o slogan. Por meio da análise, a autora afirmou que 

“o slogan é admitido como relevante e considerado como elemento de identificação” (2005, 

não paginado) das organizações.  

 

 

 



 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Entre os autores dos artigos, Camargo foi a única que citou Iasbeck e Reboul, ambos 

são autores referência na pesquisa sobre slogan entre os livros em língua portuguesa. Entre os 

demais, dois não utilizaram os autores citados em suas pesquisas, dando preferência para 

livros que tratam de redação publicitária e de marketing para buscar definições de slogan. 

Uma observação que pode ser feita a partir deste dado é a carência de materiais de pesquisa 

sobre slogan, girando em torno dos mesmos autores ou mesmo trazendo definições breves, 

descritas em capítulos de livros de comunicação publicitária e de marketing.  

Outra consideração a ser destacada é a de que entre os artigos aqui descritos, apenas 

um não era uma análise. Um parâmetro da produção acadêmica stricto sensu em publicidade 

no Brasil foi realizado por Nilda Jacks, com o intuito de verificar as tendências de pesquisa na 

área na década de 1990, e um artigo a partir destes dados foi publicado no livro Mídia, Textos 

e Contextos, em 2001.  A partir destes dados, justificando algumas incorreções e 

inadequações inerentes ao espaço da pesquisa e considerando a natureza original dos dados, a 

autora fez um traçado básico e uma breve avaliação do panorama das pesquisas em 

publicidade naquela década:  

Tomando estes aspectos quantitativos e de proporcionalidade, somados às 

tendências temáticas e analíticas identificadas, (...) pode-se perceber que a pesquisa 

na área, com raríssimas exceções, está longe de atender às necessidades sociais e 

culturais que o momento histórico requer. Isto porque não atende à promoção do 

desenvolvimento regional, não está sintonizada com as questões do mercado e da 

sociedade em geral, não se propõe a entender e atender às mudanças econômicas 

trazidas pelo processo de globalização da economia e seu impacto na produção 

cultural de massa e nos seus públicos, não está tratando de conhecer o impacto das 

novas formas de comunicação publicitária e mercadológica e não está promovendo 

o debate sobre novas políticas de comunicação, entre outras questões urgentes já 

apontadas. (2001, p.210-211). 

 

Jacks considerou as problematizações e o instrumental teórico-metodológico das 

pesquisas “pobres” – entre algumas exceções – e observou que as análises acabam girando 

seus estudos em torno da linguagem em si mesma, havendo apenas a troca dos corpus 

utilizados nas análises. No caso dos artigos sobre slogan, suas propostas foram centradas em 

análises de slogans de marcas/empresas, feitas por meio de diferentes teorias e metodologias 

utilizadas amplamente nas pesquisas em comunicação.  

Este breve panorama revelou que, até o momento, não houve uma discussão mais 

aprofundada sobre o slogan e seu papel atual na comunicação publicitária; que é preciso 



 

questionar e investigar se as definições e funções do slogan, tão fortemente repetidas e 

determinadas nas pesquisas atuais e nas bibliografias disponíveis, dão conta das mudanças 

que os meios de comunicação, o mercado e a sociedade vem sofrendo. 
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