
É Fácil subir na vida  
 
Levando em conta estes dois anúncios publicados na revista "Careta" do ano de 1924, vencer na 
vida era unicamente uma questão de cuidar dos cabelos. Para falar a verdade, não eram apenas 
os anúncios de tônicos para cabelos ou vaselinas que faziam imediata conexão entre a aparência e 
o sucesso profissional. Anúncios de roupas, chapéus, acessórios ressaltavam a impossibilidade de 
se crescer profissionalmente sem estar rigorosamente na moda. Não é o caso de se comparar com 
as revistas especializadas de hoje, que costumam bater na mesma tecla. A diferença é que se nos 
dias atuais existe um espaço para se discutir a importância do diploma e do currículo. Nos 
ingênuos anos 20 esses "detalhes" eram relegados a total segundo plano. Quem sabia manter 
uma postura elegante não precisava se preocupar com a competência profissional. Nos dois 
exemplos que eu trago hoje para vocês, destaco a história em quadrinhos do Azeite Vegetal 
Perfumado ASO, que devia ser uma verdadeira graxa, mas que prometia rejuvenescimento 
instantâneo. O impressionante é que o anúncio não disfarça. Deixa absolutamente claro que até 
mesmo o julgamento da eficiência do personagem era diretamente ligado ao fato de ele ter ou 
não ter cabelos brancos. Eu diria que ainda é assim, só que paramos de admitir. O outro anúncio 
é ainda mais direto: afirma que só vence quem tem os cabelos bem tratados. O que seria do Guga 
nesse mundo?  
 
Íntegra 
 
Hoje estou rejuvenescido, alegre e confiante mas veja o que se passou comigo!  
 
Um dia o diretor chamou-me ao seu escritório...  
 
- O senhor está ficando velho, senhor Teixeira, e o cargo que ocupa exige energia e ação, breve 
terei que substituí-lo por outro funcionário mais moço.  
 
- Mas... Eu...  
 
- Meu marido, desde há algum tempo, anda preocupado e tristonho... Não sei a que atribuir isso!  
 
- Não te preocupes, meu amigo, si é esse o motivo, não perderás o emprego. És velho só na 
aparência, por causa dos cabelos brancos, mas ainda tens energia e mocidade a valer. Si passares 
ASO na cabeça terás, como eu, os cabelos tal qual os tinhas aos 20 anos.  
 
- Póde usar ASO com confiança porque não sendo tintura mas sim um azeite, é absolutamente 
inofensivo, não queima os cabelos e não mancha a pele. Por isso todos o preferem.  
 
- Dá cá um abraço, querida, estou radiante! Hoje o diretor elogiou a minha eficiência e aumentou-
me o ordenado. Todos acham que remocei 20 anos. Isso graças ao ASO.  
 
... E ASSIM OAzeite Vegetal Perfumado ASO DEU NOVOS HORIZONTES À MINHA CARREIRA E 
NOVA FELICIDADE AO MEU LAR!  
 
Peçam prospétos gratis aos Laboratórios ASO  
 
R. Domingos Ferreira, 92 - Rio de Janeiro  
 
SÓ VENCE  
 
Quem tem os cabelos bem tratados com  
 
CLAMONS 11  
 



O novo método de cuidar e lavar os cabelos à base de óleo  
 
A caspa desaparece às primeiras lavagens e a queda de cabelos estaciona.  
 
Algumas gotas de CLAMONS são suficientes para lavar os cabelos.  
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