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Tricomia da Revista da Semana, em 1900

Descobrindo a

Não há controvérsia (infelizmente) em tor-

no das datas de origem do anúncio em cores

na mídia impressa em função do registro de

Juarez Bahia no seu livro "Jornal, História

e Técnica", reproduzido por vários autores.

Bahia, sem mencionar o cliente, refere-se a

um anúncio de 1914, que teria sido publica-

do na última página do Jornal do Brasil com

a referência "pela primeira vez em nossa
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imprensa diária". Registro aparentemente

incontestável, já que fundamentado numa

declaração do próprio veículo. Em São

Paulo, o marco cronológico do anúncio em

cores é o ano seguinte, 1915, cabendo a pri-

mazia à Ecléctica, agência de João Castaldi,

na época, um chapadão rosa-vermelho da

Cássio Muniz & Cia, oferecendo cimento

da Dinamarca

O anúncio da Cássio Muniz em O

Estado de S.Paulo é reproduzido neste

espaço; já o do JB eu nunca vi, mas isso

não é importante em função do fato de

que há registros documentados mais an-

tigos do que o apontado pelo citado au-

tor. O certo é que o anúncio em cores em

jornais e revistas antecede, e muito, às

datas oficiais. Em jornais o registro mais

antigo que tive a oportunidade de ver é

de O Paiz, de 1896, reclame de página

inteira publicado no suplemento domini-

cal do matutino carioca anunciando a

água mineral Flórida, aqui reproduzido.

A descoberta das cores no
anúncio de O Paiz, em 1896



É provável que a técnica utilizada

tenha sido a litografia, embora a zinco-

grafia já tivesse sido introduzida pelo

Jornal do Brasil no ano anterior, por

meio dos gravadores Antônio Freitas

e Antônio José Gamarra.

Em 1900 surge a Revista da Sema-

na, e é ela mesma que nos informa

ser "a primeira a imprimir clichês

em tricomia na América do Sul". De

fato, em 25 de julho de 1900 publica

anúncio destacando os tons esverdea-

dos e marrons do Xarope São João:

"O melhor para tosse, bronchites e

constipações". Dois anos depois en-

contramos no O Malho anúncio, tam-

bém aparentemente em tricomia,

do Conhaque Dubonet, ilustrado

por Calixto Cordeiro. Mas é em

1905 que o anúncio em cores ganha

melhor qualidade e com razoável

definição de cores em anúncios da

água mineral Caxambu e da cerveja

Antarctica Paulista, publicados na

revista Araras, de São Paulo. Na

Bahia, a Revista do Brasil publica

em 1906 anúncios coloridos de Car-

neiro & Gavazza e Loteria da Capi-

tal Federal. No ano seguinte encon-

tramos em Araras excelentes clichês

coloridos da papelaria Duprat.

Os anúncios em cores aqui cita-

dos e outros que se popularizaram

nas revistas semanais da época re-

produziam ilustrações. Já anúncios

com fotografia não existiam, pois o

processo de transformar tom contínuo

em pequenos pontos por intermédio de

retícula era muito mais complicado.

Não tenho a menor idéia de quando

se publicou o primeiro anúncio em

cores com fotografia, apenas a vaga

impressão de que tenha sido no fi-

nal da década de 30, destacando-se,

daquela época, o da Rhodia, com tes-

temunhai fotográfico da atriz Joan

Blondell, e também os anúncios

da campanha da Lever: "Nove en-

tre dez estrelas...". Fotos sempre de

artistas, adquiridas de uma agência

americana, o banco de imagens da

época. As agências escolhiam uma

das imagens disponíveis no catálogo

e, de posse dela, construíam uma argu-

mentação, ou seja, a imagem precedia

a idéia, na maioria das vezes.

Em 1925, alguns jornais renovam 
 o seu parque gráfico com equipa- 

 mentos de rotogravura; abrindo 
 possibilidades reais à impressão em

policromia, já que os anúncios, então 
 considerados pioneiros na imprensa

diária, eram chapados, sem o proces-

so de seleção de cores. O desafio para

o veículo era imprimir com quali- 
 dade em papel jornal, um risco que 
 ele, agência e anunciante preferiam

não correr, adiando, assim, por déca- 
 das, a presença da cor nos anúncios,

privilégio apenas das revistas durante

a primeira metade do século 20, mes-

mo assim com o complicador do tom

sépia que O Cruzeiro, lançado em

1928, faria questão de manter por

muitos anos. •
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