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Receita de
saúde

Por ignorância ou má fé já houve um

tempo em que cigarros, cervejas, re-

frigerantes, dentre outros produtos hoje

incompatíveis com hábitos de vida

saudáveis, eram recomendados ao pú-

blico por meio de argumentos que en-

fatizavam justamente a saúde como o

maior benefício. Discurso publicitário

eivado de um resquício dos primórdios

da propaganda - quando se anuncia-

vam supostos tônicos que "tudo cura-

vam" - de repente confrontado com o

modismo sanitarista que tomou conta

do Brasil em inícios do século XX e

resultou em campanhas de vacinação,

reformas urbanas para arejamento das

grandes cidades, infra-estrutura de

águas e esgotos, antes inexistentes.

Saúde era a palavra de ordem

em evidência, um atributo que

a propaganda faria questão

de encampar décadas a fio

para melhor posicionar seus

produtos.

É nesse cenário que encon-

tramos fabricantes de fumo

recomendando o uso de

cigarros, inclusive para cri-

anças, em reclame da Leite

& Alves, ou mesmo nos ver-

sos de Olegário Mariano,

para os cigarros York: "Na

minha vida inteira eu nun-

ca pude/o fumo desprezar,

pelo motivo/ de dar força,

dar vida e dar saúde!" Num
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outro anúncio do mesmo produto: "A

ventura suprema de quem vive.../fumo

eu, fuma você, fuma ele, fuma/o filho,

fuma a filha, fuma o pai." Pela mesma

época, o leite condensado Águia es-

forçava-se em convencer as mães a

fornecer a seus filhos o produto com

o qual os bebês ficariam "sãos e ro-

bustos"; argumento, mais tarde, uti-

lizado pela Nestlé para divulgar o seu



leite condensado Moça como subs-

tituto, acreditem, do leite materno.

Até o Ministério da Saúde assumiria

o discurso do leite artificial no slogan

"Com a primeira mamadeira se forma

um cidadão", assinando embaixo a

sua rendição aos argumentos das mul-

tinacionais que então invadiam mater-

nidades e ambulatórios públicos com

seus leites em pó ou açucarados.

Crianças seriam vítimas também de

fabricantes multinacionais de remé-

dios. Campanha do sal de frutas Eno

recomendava dar 'aos pequenos dia-

riamente um copo do produto em je-

jum, "assim as crianças ficam livres

dos resíduos tóxicos". Às mulheres,

num outro anúncio, era recomendada

a mesma dosagem com a promessa de

que "sua pele se tornará

mais limpa". Pela mes-

ma época, a Brahma

lançava a sua cerveja

Malzbier: "Alimento básico para sua

refeição, com o valor energético de um

bife", mais tarde recomendada na cam-

panha intitulada "Saúde e Força", no

almoço e no jantar. O Guaraná Fratelli

Vita prometia "a juventude eterna da

humanidade" por ser "uma bebida útil

à saúde". E assim ficamos sabendo que

"estimula as funções gástricas". Então,

a Coca-Cola era "recomendada pelos

médicos da seleção brasileira" na Copa

do Mundo de 1950 em anúncio ilustra-

do com o recém-construído Maracanã.

A mesma Coca-Cola que anos a fio

manteria em evidência o slogan "Isto

faz um bem" e no anúncio de título

"Fonte cristalina" afirmava ser "uma

bebida absolutamente saudável".

A Antarctica, por sua vez,

nos informava os benefí-

cios de sua cerveja: "Re-

tarda a velhice e conserva

a saúde", no anúncio inti-

tulado "Moços", ilustrado

por um casal de idosos.

Então, Toddy informa

que "nutre os nervos" e

"o Bebê Nestlé causa ad-

miração a todos", usando

Lactogeno, "o substituto

ideal do leite materno", propaganda

sem compromisso e responsabilidade,

não tão ingênua assim quanto o reclame

publicado na Bahia, em 1814, anunci-

ando a chegada do gelo, descrito como

"grande tônico, que além de refrescar

as bebidas é muito proveitoso para as

doenças do estômago, tão intensas nesta

província, e também para outras enfer-

midades, como afirmam os melhores

facultativos".

Em suma, o desejo de saúde do ser

humano explorado como argumento

publicitário. Uma das muitas razões

que, durante décadas, comprometeram

a credibilidade da profissão. •
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