
Verso e Venda 

 
Bastos Tigre, autor destes dois anúncios da Bayer de 1935 foi um dos maiores poetas brasileiros e 
um dos pioneiros da propaganda. Além do slogan da Bayer (Se é Bayer é bom), Bastos Tigre foi o 
responsável por inúmeras peças inesquecíveis.  
 
Eu vou escrever algumas colunas sobre ele, pois o velho Bastos, apesar de ter largado a profissão 
há mais de 60 anos, criou coisas que duram até hoje. Só para se ter uma idéia, o termo 
"crediário", que no Brasil inteiro significa venda à crédito é uma invenção do Bastos Tigre. Dele 
são estes versos sobre propaganda que eu não resisto em transcrever.  
 
Anunciando  
 
Os anúncios hoje em dia  
 
Dependem de fantasia,  
 
De bom gosto e savoir-faire  
 
São feitos com graça e arte  
 
E surgem por toda parte  
 
Sob um pretexto qualquer.  
 
De tudo se faz reclame,  
 
De um perfume ou salame,  
 
De um artista ou chapéu;  
 
Até os sinos badalando,  
 
Estão também anunciando,  
 
Fazem reclame do céu.  
 
Quando a galinha põe ovo,  
 
Cacareja pra que o povo,  
 
Só queira ovo de galinha,  
 
De pata ninguém deseja  
 
Pois a pata não cacareja  
 
Põe seu ovo caladinha.  
 
O anúncio quando bem feito  
 
Criado com muito jeito,  
 
Convence mãe, filho ou pai.  
 



Se o anúncio disser com arte  
 
Que vá a esta ou aquela parte,  
 
Garanto que você vai!  
 
íntegra  
 
A primeira peça diz:  
 
mamãe  
 
A creadagem, as compras, os "rapazes," as visitas! Quantas coisas, Deus meu, quantas coisas a 
attender! Naturalmente ha dias em que a pobre Mamãe se irrita, fica nervosa e acaba com uma 
tremenda dôr de cabeça e molesa em todo o corpo. Com que anciedade recorre ella então á  
 
CAFIASPIRINA  
 
Dois comprimidos, um copo d'agua e eil-a de novo, Mamãe tão bem disposta, risonha e activa 
como de costume.  
 
E para os pequenos quando estão com dôr de dentes e de ouvido, para o papae quando trabalhou 
demasiado, para a vóvósinha quando a afflige o rheumatismo, para toda a família, em summa. 
Cafiaspirina significa allivio, bem estar e alegria.  
 
E' também o ideal para as nevralgias, as enxaquecas, as consequencias do trabalho mental 
excessivo, os abusos alcoolicos, etc. Não affecta o coração nem os rins.  
 
Não acceite comprimidos avulsos. Peça o tubo com 20 comprimidos, ou o enveloppe 
"CAFIASPIRINA" com dois, ou então o disco "CAFIASPIRINA" com um comprimido.  
 
BAYER  
 
O segundo anúncio traz o seguinte texto:  
 
papae  
 
Ao voltar do escriptorio, cansado, nervoso, farto de tantos "por cento," com dôr de cabeça e 
cerebro pesado, que bem lhe fazem dois comprimidos de  
 
CAFIASPIRINA  
 
Dentro em pouco alliviam-se as dôres, desapparece o cansaço e o sorriso volta-lhe aos labios. 
Também Mamãe, as meninas e os rapazes, emfim todos os de casa tem na Cafiaspirina um amigo 
que os livra de qualquer dôr e lhes restabelece o bom humor e o bem estar.  
 
NÃO AFFECTA O CORAÇÃO NEM OS RINS  
 
Igualmente admiravel contra as dôres de dentes, ouvidos, nevralgias, rheumatismo, excesso 
alcoolico, etc. Regularisa a circulação e levanta as forças.  
 
Não acceite comprimidos avulsos. Peça o tubo com 20 comprimidos, ou o enveloppe 
"CAFIASPIRINA" com dois, ou então o disco "CAFIASPIRINA" com um comprimido.  
 
BAYER  
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