
exterior, para a implantação do primeiro
banco da colónia e para a instalação das
primeiras instituições de ensino de nível
superior. Com dom João. o Brasil nascia
como país. E como mercado. Em meio à
onda de novidades que desembarcaram
com os nobres lusitanos, do florescimen-
to do comércio à intensificação da vida
em sociedade, eis que surge a publicida-

de. Os anúncios de produtos e serviços
passaram a existir formalmente no Bra-
sil com o primeiro jornal escrito e impres-
so no país, a Gazeta do Rio de Janeiro,
editado pela Imprensa Régia a partir de
setembro de 1808. A data exata do nasci-
mento é motivo de divergência entre es-
tudiosos do assunto. Um grupo defende
o dia 10 de setembro, quando circulou a
primeira edição do jornal, com um anún-
cio de dois livros publicados pela própria
Imprensa Régia. Como se tratava de uma
comunicação feita pelos editores do jor-
naL a maioria dos estudiosos despreza es-
se anúncio e aponta outro como precur-
sor, publicado uma semana depois. Em

CHEGADA DA FAMÍLIA REAL

portuguesa ao Rio de Ja-
neiro, em março de 1808,
é um marco sob vários
aspectos. Foi a senha pa-
ra a abertura dos portos
brasileiros ao comércio



um singelo texto de quatro linhas enci-
madas pela palavra "Annuncio", Anna
Joaquina da Silva oferecia "uma morada
de casas de sobrado com frente para San-
ta Rita". À parte a polémica, o fato é que,
com a Gazeta, o país passou a ter seu pri-
meiro veículo para a divulgação de men-
sagens publicitárias — o Correio Brazi-
lieme, publicado em Londres desde mar-
ço de 1808 e tido oficialmente como o
primeiro jornal brasileiro, não publicava
anúncios. "Até a Gazeta, a única forma
de publicidade que existia no Brasil eram
cartazes rudimentares escritos a mão e
os pregões dos comerciantes nas ruas",
diz José Roberto Whitaker Penteado, um

dos autores do livro Propaganda no Bra-
sil — Evolução Histórica, editado pela
Escola Superior de Propaganda e Mar-
keting (ESPM).

COM SEU MODESTO ANÚNCIO no estilo
dos classificados, o país entrava timida-
mente em um universo que já fervilhava
em outros países. Na Inglaterra, os pri-
meiros anúncios foram publicados nos
jornais em 1650. Nessa época, um diário
de Londres tinha em média seis anúncios.
Cem anos depois, em 1750, já eram mais
de 50 por edição. No início do século 19,
jornais ingleses, como a London Gazet-
te, anunciavam companhias de navega-

ção, peças teatrais, corridas de cavalos,
serviços de médicos e dentistas e produ-
tos como a Tinta em Pó de Holman —
"um tablete dissolvido em água rende
l pint (568 mililitros) de tinta", dizia o
fabricante. Segundo escreve o historiador
Peter Burke em seu livro História Social
da Mídia, a Tinta em Pó de Holman, pa-
tenteada em 1688, foi provavelmente o
primeiro nome de marca de um produto
a aparecer numa peça de publicidade. Nos
Estados Unidos, ainda divididos nas 13
colónias originais, o primeiro anúncio foi
publicado em 1704, no jornal Boston
Newsletter—curiosamente, também um
anúncio imobiliário, referente a uma pro-
priedade em Long Island, perto de Nova
York. Em 1729, ao comprar o Pennsylva-
nia Gazeíte, na cidade de Filadélfia, Ben-
jamin Franklin, um dos pais da nação ame-
ricana, destinou várias páginas do jornal
ao que chamava de ne\\> advertisements.
Ah' eram anunciados basicamente servi-
ços de artesãos e comerciantes e o movi-
mento dos navios nos portos americanos.
Nessa época, as grandes cidades da Eu-
ropa e da América do Norte experimen-
tavam aquilo que Burke define como "nas-
cimento da sociedade de consumo".

No Brasil, fenómeno parecido só acon-
teceu depois da segunda metade do sécu-
lo 19, com o país já independente de Por-
tugal. Segundo o professor de história do
Brasil na Universidade de Paris-Sorbon-
ne, Luiz Felipe de Alencastro, o principal
catalisador do consumo no país foi o fim
do tráfico internacional de escravos, proi-



bido pela Lei Eusébio de Queiroz, em
1850. "Nesse período do império, pelo
menos um terço do comércio exterior do
país estava ligado à importação de escra-
vos. Com a proibição, os antigos trafican-
tes passaram a se dedicar à importação de
outros bens, no caso produtos de consu-
mo e novidades produzidas nos países in-
dustrializados", diz. O comércio de escra-
vos tinha papel de destaque na publicida-
de — os jornais da época anunciavam ca-
racterísticas físicas e de comportamento
de homens, mulheres e crianças à venda,
divulgavam a chegada de novos lotes ao
país, davam pormenores sobre as etnias
comercializadas e comunicavam fugas. Os
anúncios eram tão detalhados que o an-
tropólogo Gilberto Freyre os usou como
principal fonte de referência para seu livro
O Escravo nos Anúncios de Jornais Bra-
sileiros do Século 19, um dos primeiros es-
tudos históricos a tomar a publicidade co-
mo base de análise. Com o fim do tráfico,
o espaço destinado aos anúncios relativos
a escravos passou a ser, aos poucos, ocu-
pado por outros, voltados para as novida-
des que começavam a chegar ao país.

NO INÍCIO DA SEGUNDA METADE do sé-
culo 19, o porto do Rio de Janeiro era um
dos mais movimentados do mundo. A ci-
dade era parada obrigatória tanto dos na-
vios que se dirigiam da Europa ao Pací-
fico Sul como dos que iam da costa leste
dos Estados Unidos para a Califórnia.
"Muitos aventureiros que levavam produ-
tos para vender nessas regiões aproveita-
vam a parada no Brasil para se capitali-
zar", diz Alencastro. Eram comuns nos
jornais da época anúncios feitos por co-
merciantes de passagem pelo país que ofe-
reciam tecidos, cosméticos, roupas, me-
dicamentos e artigos de uso doméstico.
Da mesma forma, era grande a oferta de
serviços de profissionais liberais recém-
chegados ao país, como médicos e den-
tistas de origem inglesa, francesa ou ale-
mã (que vendiam também elixires mila-
grosos e pós dentifrícios). Entre as novi-
dades anunciadas nos jornais da então ca-
pital imperial estavam papel de parede,
sorvetes, charutos, cavalos de corrida, den-
taduras, relógios de bolso e pianos — o
artigo de luxo mais cobiçado pela elite
brasileira. "Os pianos eram considerados
um prodígio de tecnologia, uma espécie
de BMW da época'", diz Alencastro.





A publicidade passou a ter papel peda-
gógico em ura país que começava a se ins-
pirar na sociedade europeia como mode-
lo de modernidade — principalmente em
relação à divulgação de novos padrões de
comportamento e à apresentação de apa-
relhos e produtos até então desconheci-
dos. "A propaganda pas-
sou a ter um papel civili-
zatório". diz Roberto Duai-
libi, presidente da agência
de publicidade DPZ. Não
por acaso, aparecem entre
os principais anunciantes
da época os fabricantes de
produtos farmacêuticos,
sabonetes, perfumes, lâmi-
nas de barbear e produtos
alimentícios industrializa-
dos. Os anúncios tinham caráter nitida-
mente explicativo. "É aquilo que em mar-
keting chamamos de demanda primária,
ou seja, a etapa em que é necessário criar
novos hábitos e ensinar o consumidor a
usar produtos que desconhece", diz Ro-
berto Corrêa, professor da ESPM e orga-
nizador do livro A Propaganda no Brasil.

Era o que faziam nos últimos anos do sé-
culo 19 negociantes como Frederico Fig-
ner, que em 1892 convidava, por meio de
anúncios nos jornais, a população cario-
ca a conhecer a "máchina que falia" -
um gramofone. O mesmo se repetiria al-
guns anos depois com o cinema, então

chamado de omniographo.
Desde os primeiros pre-

los trazidos pela comitiva
de dom João. a tecnologia
esteve estritamente ligada
ao desenvolvimento da
propaganda no Brasil. O
crescimento dos jornais
por todo o país em mea-
dos do século 19 levou à
sofisticação da maneira
como os anúncios eram

produzidos e vendidos. A primeira agên-
cia de publicidade brasileira surgiu, em
1891, para atender a uma demanda que
exigia a contratação de profissionais es-
pecializados em escrever e ilustrar os anún-
cios. A incorporação de novidades como
o uso de cores, a fbtogravura e os clichés
metálicos, no início do século 20, e a che-

gada das primeiras agências multinacio-
nais americanas inseriram o Brasil no con-
texto publicitário internacional — ainda
hoje a publicidade brasileira emula ten-
dências e procedimentos criados nos Es-
tados Unidos. O surgimento das revistas
ilustradas de grande tiragem, no início da
década de 50, deu novo impulso aos anún-
cios publicitários em cores. Foram esses
anúncios, com seus slogans e seu refina-
mento estético, que marcaram o início da
propaganda moderna no Brasil e abriram
caminho para a chegada da televisão. "A
história da publicidade segue basicamen-
te a história da tecnologia. A cada novi-
dade que surge, a propaganda se reinven-
ta, como aconteceu com a era do rádio, a
era da televisão e agora a era da internet",
diz Nizan Guanaes. presidente da agência
África. "E isso acontece no Brasil, nos Es-
tados Unidos e em qualquer lugar do mun-
do." Na essência, porém, a publicidade
brasileira hoje segue o mesmo princípio
de 200 anos atrás: aproveitar as melhores
oportunidades de comunicar um produto
a um mercado, seja uma "morada de ca-
sas", seja um carro flex.
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