
memória
nelsoncadena@veloxmail.com.br

fotos: arquivo pessoal

Clarins proclamam o slogan atribuído ao
poeta e publicitário Bastos Tigre neste anúncio
publicado no Almanaque Bayer de 1930

Na América Latina, "Se es
Bayer es Bueno" (1931)

Corrijam-me se estiver errado, mas

creio que não existe nenhum slogan

mais antigo no Brasil que o da Bayer, re-

centemente veiculado em filme publici-

tário que foi ao ar de agosto a outubro:

"Se é Bayer é bom". Pelas minhas con-

tas, esse slogan tem 75 anos de idade,

atribuído por Orígenes Lessa ao poeta

Bastos Tigre, que redigia anúncios e até

estabeleceu uma agência com o seu

nome no Rio de Janeiro. Zélio Alves

Pinto, irmão de Ziraldo, acrescentou

certa feita que teria sido criado em 1922,

nos arroubos da Semana de Arte Moder-

na. Nesse caso o dito slogan teria mais

de 80 anos de existência, informação

que não me parece procedente. Datas

que confundem, mas atestam, em todo

caso, uma longevidade incontestável.

No que me diz respeito, nunca vi

nenhum anúncio anterior a 1930 com

o referido slogan, entre meia centena

que já tive a oportunidade de apreciar.

É no Almanaque Bayer desse ano que

o slogan aparece em grande estilo e já

no ano seguinte em outros países da

América Latina, uma correspondência

cronológica que corrobora minha sus-

peita quanto à origem real. O slogan

brasileiro, doravante, torna-se produto

de exportação, sendo adotado pela

companhia em todo o mundo. Os

anúncios da Bayer estreiam a frase de

Bastos Tigre inserida num círculo que

chama a atenção pelo seu impacto vi-

sual, mas, por outro lado, revela-se um

complicador a mais para o layoutman,

que esforça-se para equilibrar a ilus-
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Na minha opinião, este anúncio
teria inspirado o slogan até hoje
veiculado na mídia

tração com diversos tipos de letras e,

na prática, com duas assinaturas.

O slogan nos seus primórdios foi

encarado pela companhia como um

achado, tanto que há um empenho de-

clarado nessa fase inicial (1930-32)

em explicar o seu significado, em atri-

buir-lhe um "recall" que ainda não ti-

nha com apelos como "todo o mundo

o proclama", "cinco palavras nas

quais está concentrada a opinião uni-

versal", "uma verdade proclamada em

todos os lares", "moços e velhos todos

os repetem e todos os confirmam" ou

"uma frase escrita pela confiança uni-

versal". Esse esforço em emplacar o

slogan já é evidente no Almanaque ci-

tado, no texto de rodapé - "os clarins

da fama apregoam essa frase simples e

incisiva como um axioma: se é Bayer

é bom".

Tenho a impressão que o slogan foi

inspirado num anúncio do dentifrício

Ortizon, da empresa, publicado na re-

vista Careta, cujo título dizia "Este é

que é o bom! Ortizon", veiculado seis

meses antes de o Almanaque circular.

Pode ser uma ilação de minha parte,

mas parece ter sentido. O que vale é o

fato de o slogan ter sobrevivido mais

de sete décadas, inclusive nos longos

anos em que a empresa esteve sob in-

tervenção do governo (1942-56) e dei-

xou de ser um anunciante regular. "Se

é Bayer é bom" atravessou pelo me-

nos três gerações e já se aproxima da

quarta; tamanha longevidade é um fe-

nômeno na propaganda brasileira e

possivelmente mundial.

Nenhum slogan chegou tão longe,

embora alguns tenham sobrevivido

por décadas, a exemplo de "O sabone-

te das estrelas do cinema", da Lever, e

"Ah", da Kolynos, mais de 40 anos na

mídia; "Repórter Esso. O primeiro a

dar as últimas", 30 anos no ar, e outros

de menor exposição de tempo, mesmo

assim, marcantes, como "Bombril.

Mil e uma utilidades", "Tomou Doril,

a dor sumiu", "Bromil, o amigo do

peito", "Insista eu quero lençóis San-

tista", "Melhorai melhora e não faz

mal", Lâmpadas GE. Brilham sem-

pre mais", "Passa Gelol que passa" ou

"Nescau. Energia que dá gosto". O

slogan da Bayer, com 75 anos de vida,

constatamos, é um fenômeno a ser

destacado, um marco nesses tempos

de branding onde a construção e forta-

lecimento de marcas é prioridade na

comunicação. •
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