
Dois séculos de empreendimentos 
 
 

 
 
 
 
A indústria gráfica nacional está completando 200 anos. Pode parecer muito tempo, mas não 
é, se levarmos em conta que a invenção dos tipos móveis, pelo alemão Johannes Gutenberg, 
ocorreu em 1440. Enquanto na Europa, desde o século 15, a impressão de livros e de notícias 
comerciais e econômicas promovia rápidas transformações, por aqui nada acontecia. Na 
condição de colônia portuguesa, o Brasil vivia severas restrições à circulação de impressos. 
Éramos impedidos de manter tipografias. As que pipocavam por iniciativas pessoais eram 
punidas com violência e/ou exílio dos que ousavam desafiar a lei. 
 
Um dos mais destacados personagens da história mundial foi o responsável pela chegada da 
indústria gráfica. Fez isso sem que tivesse a mínima consciência. Estamos falando de Napoleão 
Bonaparte, o todo-poderoso imperador da França no início do século 19. Com seu instinto de 
conquistador, ele planejou invadir Portugal. Antes que o fato se consumasse, o imperador Dom 
João VI e sua corte resolveram mudar para o Brasil. O Rio de Janeiro se tornou a nova capital 
do Império. 
 
A Família Real trouxe na bagagem todo o equipamento que havia adquirido pouco antes para 
instalar em Lisboa uma gráfica. Ela foi montada no Brasil e recebeu o mesmo nome previsto 



para as instalações que seriam construídas na capital portuguesa: Impressão Regia. A 
inauguração ocorreu no dia 13 de maio de 1808. O primeiro material publicado foi um livreto 
de 27 páginas com título para lá de confuso: Relação dos Despachos Publicados na Corte pelo 
Expediente da Secretaria do Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no Faustosíssimo 
Dia dos Anos de S.A.R. o Príncipe Regente N.5. Oficialmente, é a publicação mais antiga feita 
no Brasil. Mas alguns historiadores discordam dessa versão, argumentando que os jesuítas 
foram os pioneiros, em meados do século XVI, quando produziram alguns impressos usados na 
catequização dos índios. 
 
Da chegada da Família Real para cá, muita coisa aconteceu. Hoje, o Brasil conta com 18 mil 
gráficas. Elas devem movimentar em 2008 mais de R$ 23 bilhões [sem levar em conta a 
produção de jornais] e gerar 210 mil empregos. O desenrolar dessa história será contada em 
um livro que vem sendo preparado sob o patrocínio da Associação Brasileira da Indústria 
Gráfica [Abigraf], com lançamento previsto para este mês. A seguir, vamos conhecer alguns 
fatos que marcaram época nessa trajetória. O texto foi baseado em material de pesquisa 
cedido pela associação. 
 
Primeiros jornais 
 
Hoje em dia, nas mais distintas regiões do País, milhões de leitores têm acesso aos seus 
jornais prediletos nas primeiras horas da manhã. Para se chegar a esse estágio, foi percorrido 
um longo caminho que tem muito a ver com o progresso da indústria gráfica nacional. Tudo 
começou em 1808, nas dependências da Impressão Regia. Lá foi rodada a primeira edição de 
um jornal no País, a Gazeta do Rio de Janeiro, veículo que deu origem ao atual Diário Oficial. 
Com quatro páginas, ele era um informe com conteúdo baseado na Gazeta de Lisboa. 
 
Era uma época em que a censura era forte e cabia à Coroa avaliar as publicações, verificar se 
elas não traziam nenhum texto desabonador à religião, ao governo e aos bons costumes. Mas 
havia quem desafiasse o poder. Também em 1808, um desafeto da Coroa, Hipólito José da 
Costa, lançou em Londres o Correio Braziliense, primeiro jornal brasileiro independente. O 
veículo foi lançado no exterior para driblar a repressão que pairava por aqui. No ano seguinte, 
a Corte do Rio de Janeiro determinou a apreensão de todo material impresso no exterior que 
contivesse críticas ao governo. Com a intenção de neutralizar o impacto das notícias veiculadas 
no Correio Braziliense, a Coroa também estimulou o surgimento de periódicos, sem perder o 
controle dos conteúdos. 
 
A época era propícia apenas à imprensa vinculada ao Império. Em 1811 surgiram o jornal 
Idade de Ouro do Brasil e As Variedades ou Ensaios de Literatura. Em 1813 nasceu O Patriota, 
jornal literário, político e mercantil do Rio de Janeiro. Nos anos que se seguiram foram 
lançados novos veículos, dentre os quais merece destaque o baiano Diário Constitucional, de 
1821, primeira publicação brasileira a quebrar a monotonia da imprensa áulica e a defender os 
interesses nacionais. 
 
Em 1822, a proclamação da independência não reduziu o poder do Império sobre o conteúdo 
das publicações. A repressão provocou o surgimento dos pasquins. Com linguagem violenta, 
que denunciava os erros do governo, eram panfletos que chegavam a publicar insultos 
pessoais contra representantes do poder. Os pasquins participaram dos ideais de liberdade, 
lutando por uma nação democrática e íntegra. A partir de 1930, jornais como A Nova Luz 
Brasileira e O Republico começaram a pregar a federação. Esses periódicos abalaram a Corte e 
influíram na abdicação de D. Pedro l ao trono em favor de seu filho D. Pedro II. 
 
República 
 
Nos anos que antecedem e logo após a proclamação da República ocorre uma evolução na 
imprensa, que aos poucos passa a ser formada por empresas capitalistas. Pequenos veículos 
dão espaço a empresas jornalísticas equipadas com gráficas de bom porte. Surgem e 
desaparecem vários veículos vinculados a grupos políticos. O ciclo econômico do café, em São 
Paulo, ocupa lugar na história da imprensa. Os grandes cafeicultores influenciam vários jornais 



na luta contra a monarquia e na defesa por outros ideais até a ascensão de Getúlio Vargas, em 
1930. 
 
O século XX marca a formação dos primeiros grupos nacionais de comunicação. Irineu Marinho 
lança, em 1911, no Rio de Janeiro, o jornal A Noite e, em 1925,O Globo. Era a origem das 
Organizações Globo, hoje o maior conglomerado de comunicações do Brasil e um dos 
principais do mundo. Assis Chateaubriand iniciou no começo do século sua carreira de 
jornalista em O Pernambuco, do Recife, e se transformou ao longo dos anos em pessoa das 
mais influentes do País ao comandar os Diários Associados, império que não sobreviveu à 
morte de seu fundador. 
 
Em 1930 se iniciava mais um período de queda de braço entre imprensa e poder. Veículos 
identificados com o presidente Washington Luís, após a ascensão ao poder de Getúlio Vargas, 
passam a sofrer truculenta perseguição. O Levante Comunista de 1935 serve como pretexto 
para a instalação do estado de sítio. É criado o temido Departamento de Imprensa e 
Propaganda [DIP], e a censura passa a ser feita dentro das redações. O cenário dura até o 
final da primeira gestão de Vargas, em 1945. A eleição e posse do novo chefe do País, o 
general Eurico Gaspar Dutra, restaura a democracia. 
 
A Constituinte de 1946 proíbe estrangeiros de manter empresas jornalísticas. Surgem dois 
jornais que vão influenciar muito a política do País. Em 1949, criado pela direita católica, nasce 
a Tribuna da Imprensa, cujo nome de maior destaque é Carlos Lacerda. Em 1951, Samuel 
Wainer lança a Última Hora, que não esconde sua predileção. O editorial de apresentação é 
assinado por ninguém menos do que Getúlio Vargas, que naquele ano reassume a presidência 
ao vencer as eleições. Governo e oposição travam duelos memoráveis nas páginas dos jornais. 
Em agosto de 1954, um atentado contra Carlos Lacerda é atribuído a Vargas. A conjuntura 
leva o comandante da nação ao suicídio. Juscelino Kubitschek assume o poder e o País passa 
por um período de calmaria, que termina após a renúncia de Jânio Quadros. 
 
O golpe militar de 1964 dá início a um novo período de censura à imprensa. A repressão se 
consolida com a proclamação do AI-5, no final de 1968. Em 1970 é regulamentada a censura 
prévia. Seguem-se anos de terror e perseguição. Os jornais fazem o que podem para 
denunciar a repressão. O Estado de 5. Paulo chega a publicar receitas de bolo e versos de 
Camões nos espaços reservados para matérias condenadas pela censura. Nessa época, a 
resistência também ocorre por econômico verificado nos últimos anos colocou o País na 
contramão dessa tendência, e as tiragens têm crescido. Especialistas opinam que há caminho 
para inovações, como revolução de formatos, posturas editoriais diferenciadas ou segmentação 
de temas, esta adotada com força cada vez maior. 
 
Livros 
 
Não existem estatísticas recentes que apontem com precisão o tamanho do mercado de livros 
no Brasil. Um levantamento feito em 2004 pelo cão da instalação de gráficas por aqui, havia o 
controle social e religioso, que dificultou muito a disseminação dos hábitos de leitura no 
período Colonial. Caso um habitante do Brasil desejasse ler, os caminhos a seguir eram as 
importações clandestinas ou a aquisição de livros permitidos, impressos em Lisboa. Na capital 
portuguesa, chegaram a ser impressos quase 100 livros de autores brasileiros ou portugueses 
que aqui viviam. Um sucesso foi o poema Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, que 
teve quatro edições, publicadas entre 1792 e 1800. O livro chegou a vender a surpreendente 
tiragem de 2 mil exemplares em apenas seis meses. Também naquele período foi registrada a 
inauguração da mais antiga livraria nacional. Idealizada pelo francês Paul Martin, ela funcionou 
no Rio de Janeiro de 1792 a 1823. 
 
Um fato é simbólico para explicar a falta de entusiasmo dos brasileiros pelos livros desde as 
eras mais remoastronomia. Em 1809 surgiram mais três livrarias. Em 1816, havia 12 desses 
estabelecimentos. Boa parte do que se encontrava nas prateleiras era impressa em Londres ou 
Paris. O mercado ganhou impulso com a Proclamação da Independência. Em 1890 existiam 45 
livrarias, a maior parte delas no Rio de Janeiro. Na época, no entanto, a impressão de obras 



literárias e a venda de livros começaram a pipocar em várias outras províncias. Em São Paulo, 
o primeiro fato relevante foi a fundação da Faculdade de Direito, em 1828. 
 
Nos anos que sucederam as inaugurações dos primeiros estabelecimentos, a literatura 
brasileira começou a se desenvolver de forma menos tímida. Um mestiço, Francisco de Paula 
Brito, dono da Typographia Dous de Dezembro, exerceu grande influência nesse aspecto. Foi o 
primeiro editor conhecido, selecionava autores e assumia para si a responsabilidade pela 
impressão e pelas vendas. Seu Louis Garnier, é considerado o primeiro editor do País a separar 
a atividade de impressão da edição. Seu estabelecimento jamais teve uma tipografia. Mas, de 
1869 a 1890, editou 655 trabalhos de autores brasileiros, além de trazer para o Brasil a obra 
de Allan Kardec. Nas últimas décadas do século XIX surgiu um tipo de prática que marcou 
época na história da literatura brasileira e que perdurou até meados do século 20. Passaram a 
ser publicados nos jornais, em capítulos, romances no formado folhetim. A prática reuniu 
nomes expressivos, de Olavo Bilac a Rachel de Queiroz. Esses romances começaram a ganhar 
formato de livros nas mãos de Garnier. 
 
A tipografia e livraria E&H Laemmert foi introdutora da produção de livros em escala. Uma de 
suas publicações mais famosas foi o Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e 
Província do Rio de Janeiro, obra que em 1875 trazia 1,7 mil páginas com informações sobre 
todo o Império. A Laemmert também fez sucesso com vários manuais técnicos do tipo "faça 
você mesmo" A livraria foi destruída por um incêndio em 1942, mas a tipografia sobreviveu 
até meados da década de 1970. 
 
Inúmeras outras histórias desenvolveram esse mercado ao longo dos anos. Surgiram 
empresas que fizeram história, como a Francisco Alves (1854-1985), que durante muitos anos 
foi o grande nome no mercado dos livros didáticos. Em 1919, a editora Monteiro & Companhia, 
formada pelo famoso escritor em parceria com Octaller Marcondes Ferreira, foi precursora da 
meio da chamada "imprensa nanica" inaugurada com o Pif-Paf, publicado pelo humorista e 
teatrólogo Millôr Fernandes. Alguns veículos fazem história, como O Pasquim, Reunião e outros 
que ousam desafiar o regime militar, mas sucumbem diante das dificuldades geradas pela 
época. Na década de 80, a distensão política se torna inevitável. Aos poucos, a imprensa voltar 
a respirar em liberdade. 
 
Hoje, o desafio dos jornais não é mais com a censura. No final do século 20, um novo meio 
promove verdadeira revolução na indústria da comunicação. A popularização da internet surge 
como ameaça à mídia impressa. Em vários países encolhem as tiragens e as verbas 
publicitárias. No Brasil, o crescimento Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro mostrou que o País possuía naquele ano em torno de 3 mil editoras e 1,5 mil livrarias. 
Um dado é bastante alarmante: cerca de 90% dos municípios nacionais não contam com 
livrarias, o que demonstra que o brasileiro não é fã incondicional de leitura. De qualquer 
forma, esse é um mercado que conta com um grande cliente: o governo federal, que em 2007 
comprou cerca de 127 milhões de exemplares didáticos. É um número imponente, de grande 
importância para a indústria gráfica nacional. 
 
Da mesma forma que ocorreu com jornais e revistas, as restrições impostas pela coroa 
portuguesa aos livros foram rigorosas. Além da proibitas. Durante a viagem da Família Real ao 
Brasil, deveriam vir na bagagem os 300 caixotes que integravam a Real Biblioteca. Eles, no 
entanto, foram esquecidos em Portugal. Só em 1811, três anos depois, aportaram por aqui. 
Algum tempo depois da chegada, o acervo foi acondicionado em um prédio adequado. Nascia a 
versão brasileira da Real Biblioteca. 
 
Novos tempos 
 
Depois da inauguração da Imprensa Regia, a produção de livros ganhou impulso. Nos 
primeiros tempos, a gráfica nacional se encarregava de produzir obras sobre técnicas 
comerciais, legislação, conhecimentos matemáticos e físicos, filosofia e estabelecimento reunia 
intelectuais, jornalistas e pessoas com formação cultural esmerada. Era freqüentado por 
nomes como Gonçalves Dias, Laurindo Rabelo e Joaquim Manuel de Macedo. Graças a Brito, 
surgiu aquele que é considerado por muitos historiadores o primeiro romance brasileiro com 



valor literário, O Filho do Pescador, escrito por Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa e lançado 
em 1843. Ele também teve a honra de lançar os primeiros livros de Casimiro de Abreu e 
Machado de Assis. A livraria fechou suas portas em 1857, mas a tipografia continuou em 
atividade até 1875. 
 
Alguns outros fatos marcaram época. O fundador da livraria Garnier Frères (1844 -1934), o 
francês Baptiste-Editora Monteiro Lobato, empresa que se consagrou com os livros que 
contavam as aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1925, Ferreira criou a Companhia 
Editora Nacional, que marcou época até 1980. 
 
Hoje, muitas editoras de peso participam do mercado brasileiro. Algumas redes de livrarias 
comportam muitas lojas e se transformaram em pequenos "supermercados" do 
entretenimento, vendendo também produtos como CDs, DVD's, jogos de computador, material 
de papelaria e revistas. E esse mercado apresenta enorme potencial de crescimento das 
vendas. Em especial, se houver uma evolução na renda e no nível educacional dos brasileiros 
nos próximos anos. 
 

 
 

 



            
 
 

             
 
Versões antigas de alguns dos principais diários do País: possibilidade de maior 
utilização de imagens abriu espaço para publicação de artigos e reportagens ilustrados que 
valorizam os títulos impressos 
 
 
 
 
Leia mais: 
 
 
 
Revistas estampam as primeiras inovações gráficas 



 
 
 
Hoje existem centenas de títulos, com periodicidades as mais diversas e tiragens que vão de 
algumas centenas a mais de 1 milhão de exemplares. O mercado de revistas no Brasil é um 
dos mais destacados da indústria da comunicação. Essa história teve seu primeiro capítulo em 
janeiro de 1812, quando foi lançada As Variedades, para muitos historiadores a primeira 
publicação do gênero no País. Em 1828, surgiu no Rio de Janeiro um novo título, batizado de 
forma a não deixar dúvidas sobre seu conteúdo: Revista Semanária dos Trabalhos Legislativos 
da Câmara dos Senhores Deputados. Foi na Província de São Paulo, em 1833, que surgiu a 
primeira publicação independente do Império, a Revista da Sociedade Filomática, publicação 
da Faculdade de Direito. 
 
Naquela época, enquanto aos jornais cabia o papel de imprensa política, as revistas tinham 
caráter mais próximo de informativo literário. Outros títulos se tornaram conhecidos. Em 1857, 
a Revista Brasileira, Jornal de Ciências, Letras e Artes. Em 1866, um lançamento com proposta 
atrevida: Cabrião, Semanário Humorístico. A revista trazia ilustrações e as primeiras tiras de 
histórias em quadrinhos publicadas no País. Enfrentava dificuldades com a limitação dos 
recursos das gráficas da época, pouco equipadas para imprimir páginas com imagens. 
 
No final do século 19, a imprensa já usava artifícios mecânicos, como linotipo e rotativas. 
Beneficiada pelos métodos fotoquímicos de impressão e reprodução da imagem documentava 
e qualificava as mensagens por meio da fotografia. A diagramação ganhou força. Na época, 
surgiram revistas com conteúdo próximo ao que hoje chamamos de especializadas. Para os 
homens do campo foram lançadas a Revista Agrícola [1895], A Lavoura (1900) e o Boletim da 
Agricultura (1901). Para os advogados, O Direito (1880). Os devotos passaram a ter acesso à 
Revista Católica (1896). 
 
Com o passar do tempo, as revistas começam a privilegiar o conteúdo editorial voltado para 
agradar o público e alcançar rentabilidade. Ao contrário dos jornais, não enfrentaram muitas 
dificuldades com a censura — a não ser algumas que denunciavam as mazelas do regime com 
o talento de ilustradores e cartunistas. Títulos como O Parafuso, A Rolha, A Farpa e O 
Queixoso usavam humor para atacar a oligarquia. 
 
A parte gráfica continuava a se sofisticar. O escritor Lima Barreto, em 1907, na revista Floreal 
fez um comentário ácido: "Faltam às revistas desenhos, fotogravuras, páginas em cores com 
'chapadas de vermelho' e, sobretudo, um diretor sobre todas as artes estéticas e técnicas" 
Apesar da crítica, as inovações visuais avançavam. Com o dinheiro dos cafeicultores, máquinas 
de ponta eram adquiridas pelas empresas jornalísticas. Títulos como A Cigarra traziam fartura 
de recursos gráficos. A Camélia causou sensação pelo inusitado fato de ser impressa em cetim, 
o tecido mais sofisticado da época. A revista A Garoa tinha entre seus ilustradores o pintor 
Victor Brecheret. 
 



A possibilidade de maior utilização de imagens abriu espaço para artigos e reportagens, que se 
tornaram marcantes, em especial nos veículos paulistas. Também surgiram os textos 
ficcionais, que ajudaram a tornar famosos nomes como o do escritor Machado de Assis. Em 
1916 nascia a Revista do Brasil, cujo diretor era o renomado jornalista Júlio Mesquita, nome 
conhecido pelo sucesso do Grupo O Estado de S. Paulo. Esse título é considerado o primeiro a 
ser lançado no País com linha editorial e diretrizes criadas de forma cuidadosa. 
 
A transformação econômica e o crescimento demográfico, fenômenos que ocorreram com 
destaque no Estado de São Paulo, contribuíram com o contínuo aparelhamento e a 
profissionalização das editoras. Um parceiro da mídia começa a ganhar espaço. É o 
anunciante, que encontrou nas revistas um espaço bastante apropriado para divulgar seus 
produtos e, como conseqüência, deu a elas maior fôlego financeiro. 
 
Em 1930, ano da ascensão de Vargas ao poder, um fato se tornou marcante para a história 
das revistas. O Cruzeiro, título lançado em 1928 por Assis Chateaubriand, cobriu in loco, nos 
Estados Unidos, a eleição da Miss Universo. Por sorte, a vitória da competição coube à gaúcha 
Yolanda Ferreira, o que deu maior repercussão à façanha. Foi um incentivo e tanto à 
valorização das reportagens. 
 
Outra novidade ficou por conta da criação da "reportagem de capa" Novamente lançada por O 
Cruzeiro, a idéia de apresentar um furo jornalístico, um conteúdo exclusivo, mudou o padrão 
do jornalismo. Pautas ousadas traziam o cotidiano de prostitutas, presidiários ou dependentes 
do ópio. As fotografias passaram a ser cada vez mais valorizadas. Nos anos 50, O Cruzeiro, 
sua rival Manchete (título lançado por Adolpho Bloch) e a versão nacional da norte-americana 
Seleções do Reader's Digest apresentavam tiragens que hoje causariam inveja a muitas 
publicações. 
 
A partir dos anos 60, novos produtos se tornaram antológicos. A Editora Abril, impulsionada 
pelo sucesso dos gibis da Disney, transformou-se na nova líder do mercado de revistas. Em 
sua carteira de produtos ganharam destaque títulos como Realidade, com padrão de 
reportagem aprofundado, e Veja, lançada em 1968, hoje a revista de maior tiragem do País. A 
Abril também se notabilizou pelo sucesso de publicações focadas em diferentes públicos, casos 
de Quatro Rodas, Claudia, Placar e Homem (depois renomeada Playboy). Outras empresas, 
como as editoras Globo e Três, consolidaram-se entre as grandes do setor, com títulos, entre 
outros, como as revistas semanais de informação como IstoÉ e Época. Hoje, editoras de todos 
os portes mantêm títulos os mais variados. 
 
Da mesma forma que os jornais, as revistas vivem hoje o desafio de enfrentar a internet. Com 
certeza, passarão por períodos de adaptação ao novo cenário e talvez percam um pouco de 
espaço frente à nova concorrência. Mas é difícil acreditar que deixarão de atrair leitores de 
perfil diverso, de valorizar tendências, novos costumes e hábitos. 
 
 
Leia mais: 
 
 
Embalagens respondem por quase metade do faturamento do setor 
 

 



 
A indústria de embalagens impressas, de acordo com números da Abigraf, foi responsável pela 
movimentação de nada menos do que R$ 10,49 bilhões em 2007, valor que eqüivale a 46,09% 
do total gerado pela indústria gráfica. De quebra, foram os produtos impressos brasileiros mais 
exportados no ano passado. As vendas de embalagens para o exterior corresponderam a U5$ 
88 milhões, 32% das vendas internacionais do setor. 
 
Esses números são significativos, em especial se levarmos em conta que, pela condição de 
Colônia, até a chegada da Família Real o Brasil não contava com fábricas ou centros de 
produção. Um alvará de 1785, expedido pela rainha de Portugal, D. Maria, proibia a criação de 
indústrias, obrigando o País a importar manufaturas da metrópole, inclusive embalagens. O 
que não impedia o sucesso dos tanoeiros, nome dado aos artesãos que construíam tonéis, 
caixas e barris. Em função da escassez de profissionais, esses utensílios em alguns casos se 
tornavam mais valiosos do que a própria carga que embalavam. 
 
Em meados do século 18, a Revolução Industrial foi um marco do setor. Com a proliferação de 
fábricas, a produção de vidros e garrafas passou a ser executada em máquinas e, em 1810, 
surgiram as embalagens de metal. Inicialmente usados por marinheiros ingleses para guardar 
comida, esses recipientes, a partir de 1900, passaram a fazer parte do cotidiano da população. 
A indústria papeleira surgiu em 1798, desenvolvendo-se continuamente até o lançamento do 
papelão ondulado, patenteado em 1903. 
 
No Brasil, a chegada da Família Real ao Rio de Janeiro resultou no primeiro impulso do setor. 
D. João VI revogou o alvará de 1785. De olho na importação insuficiente de bebidas alcoólicas, 
que não supriam a contento o mercado interno, alguns empreendedores inauguraram as 
primeiras fábricas de cerveja nacionais, o que estimulou também o surgimento dos primeiros 
vasilhames feitos por aqui. Uma história curiosa data de 1819, em Salvador. Lá foi fundada 
uma fábrica de garrafas e garrafões. Os vasilhames eram de boa qualidade, mas as rolhas, 
não. Para se fixarem nas garrafas, elas precisaram ser presas com barbantes, fato que deu 
origem à expressão "marca barbante", até hoje usada para designar mercadorias de qualidade 
duvidosa. 
 
Em 1816 iniciou-se no Brasil a produção de caixas de madeira, muito utilizadas por aqui para o 
transporte de açúcar. A partir da segunda metade do século 19, surgiram os primeiros sacos 
de juta, fabricados inicialmente com fibras nativas, de modo artesanal, e depois 
industrializados. Esses sacos foram muito usados para o transporte do café. A produção de 
latas se tornou realidade por aqui depois da década de 1870, incentivada pela chegada dos 
primeiros imigrantes italianos. 
 
No século 19, o comércio mundial ganhou grande impulso. Começaram a ganhar fama 
produtos como os vinhos franceses, os tecidos ingleses ou o café brasileiro. Surgiu a 
necessidade de identificar esses produtos, explicar suas procedências e finalidades, atrair a 
atenção dos compradores. Dessa demanda surgiram os primeiros rótulos, etiquetas impressas 
presas aos pacotes. Já bastante utilizados em outros países, os rótulos só começaram a ser 
fabricados no Brasil em volume significativo em 1901, quando a tecnologia gráfica por aqui 
chegou a um nível que tornou possível a operação. Contribuiu para esse fato a inauguração, 
em 1888, das duas primeiras fábricas de papel nacionais, ambas no Estado de São Paulo. 
 
Antes da fabricação dos rótulos em maior escala no Brasil, ocorreu um caso que merece ser 
citado. A fábrica de rapé Méuron & Cia., da Bahia, era a mais antiga do País e detentora da 
marca Rapé Área Preta. Em 1873, o Grupo Moreira & Cia., de Pernambuco, lançou o Rapé Área 
Parda. A empresa baiana acusou a concorrente de plágio e teve inicio uma briga judicial 
rumorosa. A Méuron ganhou em primeira instância. O Grupo Moreira recorreu, e a sentença foi 
revertida. O argumento da Justiça era que não havia lei que proibisse o lançamento do produto 
concorrente. 
 
O caso chamou a atenção do deputado mineiro Afonso Celso de Assis Figueiredo, que 
encabeçou um movimento pela regulamentação das marcas. A lei foi adotada em 1875 e 
estabeleceu o direito dos fabricantes e negociantes de marcarem os produtos de sua 



manufatura e comércio. A legislação também previa a internacionalização das marcas e, nos 
anos seguintes, o Brasil assinou acordos de proteção mútua com vários outros países. 
 
Na virada dos séculos 19 e 20 começaram a surgir dezenas de embalagens, algumas das quais 
se tornaram clássicas e existem até hoje em versões muito parecidas com as do passado. É o 
caso, por exemplo, da caixa do amido de milho Maizena (1889). O requeijão Catupiry (1911) e 
a pomada Minancora (1915) também são vendidos em embalagens muito parecidas com as 
daquelas épocas. A diferença fica por conta dos materiais utilizados. O plástico substituiu há 
poucos anos a caixinha de madeira do requeijão e a latinha de folha de flandres do 
medicamento. 
 
Nos dias de hoje, são montadas sofisticadas estratégias para a valorização das marcas, e o 
design das embalagens tem papel fundamental nessas operações: o de ressaltar os produtos 
entre os muitos concorrentes presentes nos pontos-de-venda. Além de valorizadas sob o 
aspecto do marketing, elas são criadas para proteger os produtos. Com o avanço da 
tecnologia, passaram a oferecer propriedades fundamentais para prolongar a vida de produtos 
com características as mais variáveis. São os casos, por exemplo, das produzidas com 
materiais atóxicos, que resistem à umidade e variações de temperaturas, aspectos 
fundamentais para vários tipos de alimentos ou produtos farmacêuticos. 
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