
Uma epopéia na
propaganda
Não há na história da propaganda

brasileira, possivelmente mundial,

texto mais apurado, trabalhado meti-

culosamente na forma, pautado na ca-

dência de cada sílaba, num processo

criativo extenuante e ao mesmo tem-

po genial, do que a campanha do Bro-

mil veiculada entre 1918/20 na revista

Dom Quixote. A campanha redigida

pelo poeta e publicitário Bastos Tigre,

com vinheta de Calixto Cordeiro,

consta de 1102 estrofes contendo

8816 versos decassílabos, estrofação

sempre na oitava rima, a técnica de

Ariosto que Luís de Camões consa-

grou em "Os Lusíadas".

Intitulada "Bromilíadas", numa pa-

ródia ao poema épico do século 16

que narra em versos as conquistas de

Portugal além-mar, a campanha desta-

ca as qualidades do produto e sugere o

seu uso com a grandiloqüência carac-

terística da epopéia, gênero que tem

em Horácio, em Virgílio e no próprio

Camões os seus melhores expoentes.

Bromil era um dos produtos do labo-

ratório Daudt Oliveira & Cia., que
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também fabricava A Saúde da Mu-

lher, o maior anunciante brasileiro na

época, verba de 1.200 contos de

réis/ano, xarope notabilizado após o

testemunhai de Olavo Bilac, que em

jornais e revistas assegurava ter se

curado dos males do pulmão, tam-

bém popularizado em ações promoci-

onais comandadas por João Lyra, o

"homem-reclame".

Bastos Tigre, mais tarde, faria his-

tória na propaganda, principalmente

com a criação do slogan "Se é Bayer

é Bom" (1930), ainda hoje utilizado

pela companhia em vários países, e,

pela mesma época, com a letra do jin-

gle "Chopp em garrafa" (1934), que

Ary Barroso musicou e Orlando Sil-

va interpretou para a Brahma. Esses

trabalhos foram executados pela

agência de publicidade que levava o

seu nome, da qual era proprietário.

Pernambucano de nascimento, adota-

ra o Rio de Janeiro como sua terra e

Bromilíadas em vinhetas ilustradas
por Calixto Cordeiro, um dos maiores
ilustradores brasileiros de todos os tempos
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Balões em ações de sampling comandadas

nela expôs o seu talento de teatrólogo,

bibliotecário, jornalista, engenheiro,

poeta e publicitário.

As "Bromilíadas" podem ser avali-

adas como uma licença poética, lite-

ralmente, mas não há como negar a

oportunidade da exposição do produto

na mídia para um target constituído

Um clássico da propaganda do produto
em ilustração de Orestes Acquarone

por João Lyra

por pessoas finas, educadas, de bom

poder aquisitivo, formadoras de opini-

ão. Na verdade Bromil, cujo

slogan garantia a "cura da tosse

em 24 horas", era anunciado

preferencialmente em revistas e

em placas de bondes, mas tam-

bém em merchandising de gran-

de porte nos teatros públicos. O

produto estava sempre presente

nas feiras, exposições e carava-

nas que o laboratório Daudt &

Oliveira promovia pelo interior

do país, com corsos carnavales-

cos, homens-sanduíches, corri-

das de sacos, vôos em balões e

sampling de rua, dentre outras

ações.

A propaganda em verso, co-

mum na época, atraiu poetas

como Emílio de Menezes, Mar-

tins Fontes, Olegário Mariano e

Olavo Bilac, que exaltaram as vir-

tudes de águas minerais, cervejas,
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O testemunhai de Bilac, que não se curou coi-
sa nenhuma com o produto, pois continuou
anos a sofrer os males do peito que lhe abre-
viaram a vida

eta Felipe Daudt de Oliveira,

gerente do laboratório que fabricava o

xarope, hoje reconhecido no slogan

"O amigo do peito". •

remédios, cigarros, produtos

de higiene e guloseimas. Mas

o verso épico, de tão difícil

execução, só teve Bastos Tigre

como expoente. A campanha

foi aprovada pelo também po-




