
Vendendo
na ressaca

Estes dois anúncios são de diferentes épocas. Dez anos
os separam, dez carnavais. Um é de 1925 e o outro de 1935.
Foram publicados nas mais importantes revistas brasilei-
ras, na semana posterior ao Carnaval, para lembrar aos fo-
liões que as conseqüências da farra poderiam ser diminuí-
das bastando tomar uma dose de Cafiaspirina, um remé-
dio que - como o próprio anúncio faz questão de ressaltar
- acaba com as dores e não afeta o coração. Note a quali-
dade do layout, um primor para a época. Estes anúncios se
destacavam entre os outros exatamente pelo profissiona-
lismo. O texto (dizia-se copy, pois já naquele tempo o jar-
gão era oriundo dos Estados Unidos) era direto, sem litera-
tices, sem exageros. Não podemos esquecer que os redato-
res dos anúncios eram, na maioria das vezes, escritores e
jornalistas, cujo estilo naquele tempo era muito mais re-
buscado do que o texto objetivo e simples que hoje se valo-
riza. O comum era o uso de palavras aparentemente sofis-
ticadas, o gongorismo, a retórica.

Estes anúncios eram exatamente o contrário: foram cria-
dos para a compreensão imediata, com leitura fácil (na for-
ma e no conteúdo) e apresentavam argumentos de venda
poderosos. Também é importante destacar a estratégia de
mídia, a serviço da eficácia do anúncio. Na quarta-feira de
cinzas, após os feriados do Carnaval, até quem não caiu li-
teralmente na farra sente-se identificado com o sofrimento
retratado no anúncio. Duas curiosidades a respeito da Ba-
yer. A primeira é que a Cruz Bayer, uma das marcas mais
conhecidas no mundo foi criada em 1900 por um alemão
que trabalhava na fábrica Bayer de Elberfeld. Outra é que o
slogan "Se é Bayer é bom" é criação brasileiríssima, do poe-
ta Bastos Tigre, no início dos anos 20. Ambos - marca o slo-
gan - usados com persistência - constituem um patrimô-
nio de valor incalculável.

ACABOU
-SE!

Passou o Carna-
val! Já não resta
mais em nosso es-
pirito senão a doce
lembrança da ale-
gria passada. Assim
é a Ventura! Passa
depressa e custa
caro! Voltemos ao
prosaismo e a mo-
notonia da Vida. E
o peor é que nos
sentimos cança-
dos, tristes, com o
corpo molle e a ca-
beça a doer. São as
conseqüências dos
prazeres de hon-
tem, da fadiga, das
danças e dos abu-
sos das bebidas al-
coólicas.

Mas fossem as-
sim todos os males
do mundo! Este ao
menos tem remé-
dio prompto e immediato: basta que tomemos o conselho
da Experiência, fazendo uso da providencial
CAFIASPIRINA
Uma dose é bastante para nos alliviar de todas as dores,
mal estar e abatimento physico e para que nos sintamos
novamente fortes e bem dispostos para o trabalho e as
ocupações de cada dia.
A Cafiaspirina não affecta o coração.
Vende-se em tubos de 20 comprimidos e em enveloppes de
uma dóse. Repare sempre na CRUZ BAYER.
BAYER
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 fev. 2005. Carreira, p. B10.
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CINZAS!
ADEUS,
CARNAVAL!
FORAM-SE os alegres
dias e as bulhentas noites
de Folia carnavalesca!
Agora... é a tonteira, o
cansaço, a dôr de cabe-
ça... "cinzas" da alegria
que passou. Valha-nos a
CAFIASPIRINA! Com ella,
vae-se o mal-estar, alli-
via-se a dor de cabeça,
restabelece-se a normali-
dade do organismo, e o
espírito readquire a acti-
vidade que permitte a
volta ao trabalho profí-
cuo. Para concertar os
"estragos" do Carnaval...
O remedo de confiança
CAFIASPIRINA BAYER




