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Resumo 
Este artigo aborda a atuação estrangeira, especialmente a britânica, no Brasil no período entre 1898 e 1914 

no que diz respeito a atuação de companhias estrangeiras no comércio exterior brasileiro vinculada ao 

negócio de importação no Rio de Janeiro. Para isso, foram pesquisados anúncios veiculados no jornal The 

Brazilian Review. A Weekly Record of Trade and Finance. Fundado e editado por pelo britânico Joseph 

Phillip Wileman, que havia sido assessor técnico de Joaquim Murtinho no Ministério da Fazenda, era um 

jornal econômico semanal, escrito em inglês, publicado no Rio de Janeiro entre 1898 e 1940. O jornal foi 

pioneiro na divulgação de estatísticas econômicas no Brasil e também importante divulgador de 

informações e análises sobre o Brasil no exterior. O jornal mantinha agentes e circulava em algumas das 

principais praças internacionais, tais como Londres, Nova Iorque e Hamburgo. Do total de suas páginas, 

cerca de metade era composta de anúncios voltados a negócios relacionados ao comércio exterior. A grande 

parte era constituída de anúncios de empresas estrangeiras, desde fornecedores de serviços financeiros 

(bancos e seguradoras), de transporte marítimo, de casas importadoras de bens de capital até bens de 

consumo de luxo importados voltados, sobretudo, para o público masculino vinculado aos negócios 

urbanos. Neste artigo são abordadas as companhias de navegação transatlântica e as casas importadoras.   

 

Palavras-chave: comércio exterior, casas importadoras, paquetes a vapor, Joseph Phillip Wileman, The 

Brazilian Review, publicidade. 

 
Abstract 
This article adresses foreign operations, especially British, in Brazil from 1898 to 1914 concerning foreign 

companies operating in Brazil’s foreing trade and bound to import business in Rio de Janeiro. For that, 

2,200 ads published in The Brazilian Review: A Weekly Record of Trade and Finance were analysed. 

Founded and edited by Joseph Phillip Wileman, Joaquim Murtinho’s technical adviser in the Ministry of 

finance, was a weekly economic newspaper, written in English, published in Rio de Janeiro between 1898 

and 1940. The newspaper was a pioneer in gathering brazilian economic statistics and also an important 

promoter of information and analyses about Brazil abroad. The newspaper kept agents and circulated in 

some of the major international commercial centers, such as London, New York and Hamburg. About half 

of total amount of pages were made up of business-oriented ads related to foreign trade. The bulk of 

advertisers were foreign companies, from suppliers of financial services (banks and insurance companies), 

maritime transport, importers of capital goods to imported luxury goods aimed mainly to male audiences 

linked to urban businesses. In this article is focused on the role of the navigation companies and importing 

houses. 
 

Key-words: foreign trade, importing houses, steam packet boats, Joseph Phillip Wileman, The Brazilian 

Review, publicity. 
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Introdução 

 

O período histórico que abarca o final do século XIX e início do século XX é 

marcado como uma época de profundas transformações. O mundo assistia aos resultados 

da chamada Segunda Revolução Industrial: o progresso assustadoramente rápido das 

ciências naturais, como a química, a genética e a microbiologia, o desenvolvimento da 

eletricidade, dos motores a vapor e a combustível, além do telégrafo, do telefone e do 

rádio. Assistia também à emergência de novas nações industriais e ao consequente 

aumento da concorrência entre os países centrais. Paralelamente, assistia às 

transformações no papel internacional da Grã-Bretanha que passou de “Oficina do 

Mundo” para “Banco do Mundo”, financiando o comércio mundial, a dívida pública de 

diferentes países e a instalação da infraestrutura em territórios dispersos (Hobsbawm, 

1998).  

No Brasil, profundas alterações institucionais e legais transformaram o panorama 

econômico, social e político. Já desde meados do século XIX a modernização da 

legislação compreendeu a promulgação do Código Comercial, a aprovação da Lei que 

proibia o tráfico atlântico de escravos e a Lei de Terras, facilitando a formação de 

sociedades acionárias, inclusive bancos (no caso da primeira) e a liberação de capitais 

para aplicação em outros ativos (no caso da segunda).  

Na virada do século, a abolição da escravidão e a República imprimiram novos 

rumos à economia brasileira. Vivia-se o crescimento das cidades, a instalação de 

infraestrutura urbana, de transportes e de comunicação, significando, por um lado, 

modernização da infraestrutura e, por outro, novas oportunidades de investimento para 

investidores nacionais e estrangeiros.  

O aumento das exportações brasileiras na virada do século XIX para o XX trazia 

consigo não apenas a dinamização da economia interna com oportunidades de novos 

negócios, permitia também, com o aumento da entrada de divisas, a expansão das 

importações fossem de bens de capital, como máquinas e ferramentas para a agricultura 

ou material para as ferrovias, fossem bens de consumo. As casas comerciais importadoras, 

que já eram importantes elementos da economia urbana brasileira do início do século 

XIX, continuaram a se expandir impulsionadas pela facilidade das importações.   
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O objetivo deste artigo é abordar a atuação estrangeira, especialmente a britânica, 

no Brasil no período entre 1898 e 1914 no que diz respeito a atuação de companhias 

estrangeiras no comércio exterior brasileiro e no que diz respeito aos bens e serviços 

oferecidos por companhias estrangeiras ao público brasileiro e à comunidade estrangeira 

vinculada ao negócio de importação no Rio de Janeiro. Mais especificamente, este artigo 

tem o objeto de analisar e descrever os setores e agentes vinculados aos negócios de 

importação e exportação (mas sobretudo de importação) entre 1898 e 1914 por meio dos 

anúncios do The Brazilian Review. A Weekly Record of Trade and Finance, jornal 

econômico semanal, publicado no Rio de Janeiro entre 1898 e 1940. Para a análise aqui 

proposta, foram pesquisados 2.200 anúncios publicados no jornal entre 1898 e 1914 

envolvendo 278 anunciantes e, destes, selecionados os anúncios e anunciantes dos setores 

de navegação a vapor e as casas importadoras. O ano de 1898 refere-se ao primeiro ano 

de publicação do periódico e 1914 refere-se ao ano em que teve início a Primeira Guerra 

Mundial com seus grandes impactos no fluxo comercial e financeiro internacionais.  

O artigo está dividido em 4 partes além desta Introdução e das Considerações 

Finais. A primeira parte trata das alterações legais e institucionais, bem como as 

transformações econômicas vividas pelo Brasil e que geravam novas oportunidades de 

investimento para capitais e comerciantes estrangeiros.  

A segunda, descreve o periódico The Brazilian Review detalhando sua estrutura e 

sua importância e de seu editor como porta de entrada para capitais e agentes estrangeiros 

no exterior e residentes no Brasil.  

A terceira parte traz a análise dos anúncios do jornal, quase todos eles 

caracterizados como anúncios empresas-empresas (isto é, anúncios de produtos e serviços 

voltados para empresas) e não anúncios empresa-consumidor. Também quase todos eles 

eram anúncios de companhias estrangeiras ou pertencentes a estrangeiros. Enfoca os 

anúncios das companhias de navegação a vapor e das casas importadoras.  

 

 

Atuação estrangeira no Brasil: investimento e comércio  

 

A partir da segunda metade do século XIX, período em que ocorre a chamada 

Segunda Revolução Industrial, a ciência aproxima-se da indústria e da tecnologia, 
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propiciando o desenvolvimento de setores como a metalurgia e a siderurgia. Esta 

aproximação da ciência resultaria em invenções que íam para além do processo produtivo, 

afetando diretamente a vida da população, tais como o telégrafo, a eletricidade, o 

automóvel, o telefone, etc.  

O vapor forneceu a fonte de energia necessária para os meios de transporte, vindo 

diminuir em metade o tempo de travessia entre o Brasil e a Europa e permitindo o 

deslocamento de grande quantidade de mercadorias, de pessoas e de capitais.  

A Grã-Bretanha, com a concorrência das novas nações industriais, mantem sua 

hegemonia agora com base na capacidade de seu centro financeiro. Ela era, de longe, o 

maior exportador de capital, de serviços financeiros e de comerciais “invisíveis” do 

mundo (Hobsbawm, 1988). Durante fins do século XIX e primeiras décadas do século 

XX, apesar da concorrência norte-americana e alemã, a Grã-Bretanha ainda detinha o 

papel de maior investidor mundial. No entanto, os capitais ingleses, que no início do 

século XX se dirigiam principalmente para o continente europeu, mudam de rumo, 

passando a se orientar muito menos para a Europa e os Estados Unidos e mais para o resto 

do Commonwealth e para a América Latina. No final do século XIX as transferências de 

débito e crédito entre várias partes do mundo se tornaram mais frequentes e ocorriam com 

mais facilidade, internacionalizando a economia (Ashworth, 1978). 

Tal mudança de rumo está diretamente relacionada à competição (ou corrida) 

inter-imperialista, em um contexto de acirramento da concorrência entre países, uma 

espécie de disputa mundial, a qual alterou o modo de ver o mundo, as relações humanas 

e, em especial, a figura do estrangeiro, que se torna foco de conquista, seja política ou 

econômica. (Castro, 1979). 

Para estes países, as exportações de capital (na forma de investimento direto 

estrangeiro ou de investimento em títulos de governos) passam a ser fonte importante de 

ganhos econômicos e também, políticos. A Grã-Bretanha investia no exterior uma soma 

anual ao redor da média do PIB durante o período 1873-1893, tendo chegado a quase 10% 

do PIB às vésperas da Primeira Guerra Mundial.  (Maia; Saraiva, 2012) 

Dentre os países “disputados”, e para os quais se destinavam os investimentos 

ingleses – e posteriormente norte-americanos, franceses e alemães - encontrava-se o 

Brasil, o qual recebia empréstimos de bancos comerciais ingleses desde 1822 - 1825 

(Almeida, 2001). 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A atuação estrangeira na atividade importadora no Brasil: uma análise dos anúncios 

publicitários  no jornal The Brazilian Review. A Weekly Record of Trade and Finance 
(1898-1914) 

 

 

5 

Apesar de os investimentos britânicos na América Latina representarem apenas 

um quinto do total de capitais exportados pelo país, entre 1860 e 1875, “[...] a Inglaterra 

foi responsável por nada menos do que 93,6% do estoque de investimentos realizados 

pelas empresas estrangeiras [no Brasil]” (Almeida, 2001) destinados a setores de serviços 

básicos e obras de infraestrutura que garantiriam retornos significativos  destinados a 

setores de serviços básicos e obras de infraestrutura que garantiriam retornos 

significativos (Almeida, 2001). 

Ingleses, alemães, franceses e holandeses competiam também por aplicações em 

títulos de dívida de governos da América do Sul. No todo, o investimento europeu no 

subcontinente saltou de £ 44,1 milhões entre 1873-1872, para £ 182 milhões, no período 

de 1883–1891. Aproveitando-se da ampla oferta de capitais para a América do Sul, não 

só o governo central brasileiro como alguns estados captavam expressivos volumes de 

recursos nos mercados de capitais europeus (Maia; Saraiva, 2012) 

Tais investimentos tornavam-se possíveis graças às mudanças na legislação 

brasileira ocorridas no decorrer do século XIX, em especial, a promulgação do Código 

Comercial, o qual possibilitava a qualquer estrangeiro ou empresa estrangeira serem 

comerciantes no país (Almeida, 2001), além de introduzir uma série de regulamentos 

delimitando a aceitação de vários tipos de títulos comerciais, funcionando, 

posteriormente, como base para um conjunto de leis que resultariam num crescimento, 

embora modesto, de firmas com o formato de sociedade anônima e na organização da 

Bolsa de São Paulo. (Hanley, 2001).  

De maneira geral, as reformas legislativas eram propícias à presença do capital 

estrangeiro no país. O Código comercial tinha como objetivo “institucionalizar as práticas 

mercantis e os instrumentos de crédito pessoal utilizados no mundo dos negócios”, 

regulamentando “a criação e o cumprimento dos contratos, as responsabilidades dos 

prestadores de serviços, os procedimentos de falência, a adjudicação de bens em 

liquidação e outras medidas contratuais ", sendo a primeira lei a definir formalmente os 

bancos e suas práticas comerciais. (Marcondes; Hanley, 2010: 105).  

A partir dos anos 1850, os bancos comerciais puderam se constituir como 

sociedades anônimas e passaram a conceder formas inovadoras de crédito, sob a forma 

de letras de câmbio renováveis, por exemplo. Outro papel exercido pelos bancos (...) foi 
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o de intermediar investidores e empresas para a colocação de papéis dessas últimas no 

mercado (Tilly, 1967 apud Marques, 2005: 91). 

Outras leis, como a de 1882, consideradas menos liberais, exigiam a aprovação 

parlamentar na instalação das empresas estrangeiras. No entanto, de maneira geral, as 

reformas legislativas eram propícias à presença do capital estrangeiro no país (Almeida, 

2001)  

A expansão da economia cafeeira (Dean, 1971; Silva, 1976; Mello, 1991) e a 

transição para a mão de obra livre (Barbosa, 2003) foram fatores estimulantes do 

crescimento das cidades (Oliveira, 1991; Santos, 2002) e de novas oportunidades de 

investimento, especialmente na Província/Estado de São Paulo, centro da cafeicultura e 

da atração de mão de obra estrangeira.  

A origem do capital forâneo no país se diversifica, sendo possível observar maior 

presença de outras empresas estrangeiras além da inglesa, como as norte-americanas, 

francesas, alemãs, italianas e belgas. Assim, “os fluxos de investimentos diretos 

realizados pelas companhias estrangeiras no Brasil crescem 50% [no período de 1903 a 

1913] [...]” (Almeida, 2001, p. 26-27). 

Além dos setores de infraestrutura e intermediação financeira, em alguns ramos 

industriais os investimentos diretos estrangeiros chegaram a assumir proporções e 

características significativas.  Grandes empresas-líderes da indústria de transformação 

dos países capitalistas centrais, que vinham se internacionalizando desde as últimas 

décadas do século XIX, passaram a incluir novas áreas, entre elas o Brasil, nas suas 

estratégias de expansão geográfica, seja com vistas à ocupação dos mercados internos 

dessas áreas, seja para a exploração das fontes locais de matérias-primas. Assim, já nas 

últimas décadas do século XIX e duas primeiras do XX, gigantes norte-americanos da 

indústria da carne, pneus, fósforo, máquina e equipamentos, calçados, etc. aportaram no 

Brasil. (Suzigan; Szmrecsányi, 1994) 

A aproximação do Brasil ao continente europeu, provocada pela navegação a 

vapor permitia aos capitais europeus vigiar de maneira mais eficaz seus negócios no país. 

A partir da década de 1850, o poto do Rio de Janeiro passou a contar com linhas mensais 

regulares entre o país e a Inglaterra que faziam o transporte do correio brasileiro oficial e 

particular, de pessoas e de mercadorias. A partir de 1856 novas linhas de navegação 

transatlântica ligavam regularmente o Brasil ao hemisfério norte, uma demonstração da 
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demanda que havia por estes serviços: “aliás, a iniciativa de montar empresas tão 

dispendiosas era, incontestavelmente, o melhor testemunho da opinião que os capitais e 

governos estrangeiros tinham sobre a prosperidade ad economia brasileira e da 

importância que eles atribuíam ao desenvolvimento de suas relações com o Brasil (El-

Kareh, 2003, p. 49) 

Essa expansão no fluxo financeiro-comercial, portanto, foi determinada por dois 

movimentos: de um lado, as economias latinas entravam num importante momento de 

expansão diante do crescimento das exportações que atraía investimentos e 

transformações como na estrutura de transporte, o processo de  urbanização e, ainda que 

com certas restrições, a industrialização; de outro lado, a Europa, e em especial a 

Inglaterra com uma ampla capacidade de comunicação com ferrovias, navios, telégrafos, 

atendia às novas demandas de crescimento mundial (Saes, 2008). 

No período compreendido entre 1860 e 1902 predominavam os investimentos de 

origem inglesa em atividades de serviços ligadas ao setor agroexportador cafeeiro. Além 

disso, “a concentração nas atividades de serviços e a reduzida importância das atividades 

industriais também eram patentes. O setor de serviços básicos respondia por 59% dos 

investimentos diretos estrangeiros, enquanto a indústria de transformação respondia por 

apenas 4% do total desses investimentos” (Curado; Cruz, 2008: 408-409). 

No início do século XX, os investimentos britânicos começam a diminuir frente 

ao total de capital investido no Brasil, enquanto há um aumento de capital vindo dos 

países da América do Norte. A partir de 1902, as participações norte-americana e 

canadense, passam a se tornar relevantes, enquanto assiste-se à diminuição da 

importância do capital de origem inglesa que respondiam por 53% dos investimentos 

diretos estrangeiros, enquanto os investimentos norte-americanos e canadenses 

responderam por 19 e 11,1%, respectivamente. (Curado; Cruz, 2008: 409).  

 

 

O semanário The Brazilian Review: importante porta de entrada para os negócios 

britânicos no Brasil  

 

Criado em 1898, o The Brazilian Review era um jornal econômico semanal, 

escrito em inglês que trazia informações e estatísticas econômicas e financeiras sobre o 
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Brasil. Era um jornal de informação econômica voltado para a comunidade internacional 

do exterior e para a comunidade estrangeira residente no Brasil, sobretudo britânica.  

O periódico era editado por Joseph Phillip Wileman, britânico residente no Brasil.  

A partir de 1920, com a morte do editor, seu filho Henrique Frederico Wileman o sucedeu 

na editoria da revista. A partir de 1933, com a morte também de Henrique Frederico 

Wileman a revista foi vendida e continuou a ser publicada por outros editores. (Abreu, 

2011) 

O período analisado por este artigo foi todo ele editado por Joseph Phillip 

Wileman. Nascido em 1852, em Uttoxeter, Staffordshire, Grã-Bretanha, Wileman morreu 

em São Paulo em abril de 1920. Pouco se sabe sobre sua vida, porém, sabe-se que era 

engenheiro civil e que foi assessor técnico do Ministro da Fazenda Joaquim Murtinho 

durante o governo de Campos Sales e mais tarde foi nomeado o primeiro diretor-

honorário da Seção de Estatísticas Comerciais da Alfândega do Rio de Janeiro: 

“ Lembremos ainda que o assistente técnico de Murtinho era J. P. Willeman, autor de 

Brazilian exchange, que lhe sugeriu muitas das suas reformas, posteriormente indicado 

para primeiro diretor honorário da nova Seção de Estatísticas Comerciais da Alfândega 

do Rio de Janeiro”. (Lima, 1976) 

 Em 1896 Wileman publicou o livro Brazilian Exchange: A study of an 

inconvertible currency, sobre o qual Furtado (1997) apontou a importância como primeiro 

estudo técnico sobre o comportamento da taxa de câmbio no Brasil:  

Wileman trabalhara algum tempo para o governo brasileiro e tivera 

acesso aos arquivos do Ministério da Fazenda. Com base nas 

informações que obteve, publicou uma estimativa do balanço de 

pagamentos do Brasil e fez análise da instabilidade do câmbio, a qual 

se afasta da visão convencional da época e constitui o primeiro estudo 

técnico do comportamento do setor externo de nossa economia 

(Furtado, 1997) 

 

 Além disso, Furtado (2005) também comentou sobre o alcance das opiniões de 

Wileman sobre as decisões do Ministro da Fazenda Joaquim Murtinho: 

Joaquim Murtinho, ministro da Fazenda do governo Campos Salles 

(1898-1902), adotou pela primeira vez no Brasil um conjunto de 

medidas econômico-financeiras coordenadas e visando um objetivo 

definido, que era reduzir a pressão sobre a balança de pagamentos e 

restabelecer o crédito exterior do governo. Murtinho foi influenciado 

pelo livro de WILEMAN, cit., o qual constitui indubitavelmente a 

primeira análise objetiva e sistemática - com base em critica cuidadosa 

das fontes estatísticas - das causas da tendência ao desequilíbrio externo 

da economia brasileira. (Furtado, 2005. p. 180) 
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 Wileman é considerado um dos percursores da informação estatística no Brasil 

estando entre os britânicos que contribuíram com os estudos sobre o país: “His book was 

the first systematic analysis of Brazil’s financial history, covering the period from 1860 

to 1894, and a major influence on the governments of the new Brazilian Republic”. 

(Eakin; Almeida, 2005).  

 Fruto de sua experiência e de seu contato com as estatísticas comerciais da 

Alfândega do Rio de Janeiro (entre 1900 e 1908 havia sido diretor da Seção de Estatística 

daquela repartição), Wileman compilou e editou o Brazilian Year Book, que teve duas 

publicações (1908 e 1909). O anuário teve patrocínio do governo brasileiro contendo 

dados sobre exportação e importação, hidrografia, fauna, flora e outras informações 

gerais, além de conter informações sobre empresas de capital misto que atuavam no país 

no período (HTTP:// biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-

catalogo.html?view=detalhes&id=225399) 

 Wileman também parece ter tido importância na diplomacia econômica brasileira. 

Foi nomeado delegado do Brasil na Conferência Açucareira Internacional em 1905, tendo 

conseguido bons resultados para o açúcar brasileiro nos mercados estrangeiros.  Foi, 

também, delegado do Brasil na Conferência Pan-Americana Financeira, realizada no Rio 

de Janeiro, além de ter sido membro da Associação Comercial de Pernambuco e membro 

fundador da Câmara Britânica do Brasil. (Freitas, 1946, p. 542) 

O semanário The Brazilian Review foi publicado entre 1898 e 1940 (quase 

ininterruptamente) porém sob títulos diferentes. Entre 1898 e 1910, foi publicado como 

The Brazilian Review. A Weekly Record of Trade and Finance e depois de 1910 como The 

Brazilian Review. Em fevereiro de 1912, Wileman, com a saúde abalada, vendeu a revista. 

No início de 1915, Wileman tentou lançar uma revista semanal similar à Brazilian Review 

com o nome de The New Brazilian Review, mas em vista de problemas legais quanto ao 

direito ao título só um número da revista chegou a circular. O nome foi temporariamente 

alterado para Wileman´s Review. A Journal of Trade and Finance até que J.P. Wileman 

assegurasse seus direitos e, a partir de maio de 1915, a publicação teve o título Wileman´s 

Brazilian Review. A Journal of Trade and Finance. (Abreu, 2011)  

 Escrito em inglês, o semanário econômico possuía agentes nas principais praças 

nacionais e internacionais, tais como: Santos, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Londres, 

Hamburgo e Nova York. (Quadro 1)   
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Quadro 1 – Praças que possuíam agentes do The Brazilian Review 

Ano/Edição Locais de circulação 

1898, nº4 Londres, Buenos Aires, São Paulo, Pelotas - Porto Alegre (RS) 

1898, nº5 Londres, Buenos Aires, São Paulo, Pelotas - Porto Alegre (RS) 

1898, nº6 Londres, Buenos Aires, São Paulo, Pelotas - Porto Alegre (RS) 

1898, nº7 Londres, Buenos Aires, Rio de Janeiro (2), São Paulo, Santos, Pelotas - Porto Alegre 

(RS) 1898, nº8 Londres, Buenos Aires, Rio de Janeiro (2), São Paulo, Santos, Pelotas - Porto Alegre 

(RS) 1898, nº9 Londres, Buenos Aires, Rio de Janeiro (2), São Paulo, Santos, Pelotas - Porto Alegre 

(RS) 1898, nº10 Londres, Buenos Aires, Rio de Janeiro (2), São Paulo, Santos, Pelotas - Porto Alegre 

(RS) 1898, nº11 Londres, Buenos Aires, Rio de Janeiro (2), São Paulo, Santos, Pelotas - Porto Alegre 

(RS) 1898, nº12 Londres, Buenos Aires, Rio de Janeiro (2), São Paulo, Santos, Pelotas - Porto Alegre 

(RS) 1898, nº13 Londres, Buenos Aires, Rio de Janeiro (2), São Paulo, Santos, Pelotas - Porto Alegre 

(RS) 1898, nº14 Londres, Buenos Aires, Rio de Janeiro (2), São Paulo, Santos, Pelotas - Porto Alegre 

(RS) 1898, nº44 Londres (2), Rio de Janeiro (2), São Paulo 

1899, nº1 Londres (2), Rio de Janeiro (2), São Paulo 

1900, nº1 Londres (2), Rio de Janeiro (2), São Paulo 

1901, nº5 Rio de Janeiro (2), Londres, New York, São Paulo 

1902, nº1 Rio de Janeiro (2), Londres, New York, São Paulo 

1903, nº6 Rio de Janeiro (2), Londres, Hamburgo, New York, São Paulo 

1903, nº9 Rio de Janeiro (2), Londres, Hamburgo, New York, São Paulo 

1904, nº4 Rio de Janeiro (2), Londres, Hamburgo, New York, São Paulo 

1904, nº19 Rio de Janeiro (2), Londres, Hamburgo, New York, São Paulo 

1904, nº52 Rio de Janeiro (3), Londres, São Paulo 

1905, nº1 Rio de Janeiro (3), Londres, São Paulo 

1905, nº26 Rio de Janeiro (3), Londres, São Paulo 

1906, nº1 Rio de Janeiro (3), Londres, São Paulo 

1908, nº1 Rio de Janeiro, Londres, New York, São Paulo 
Fonte: TBR, 1898-1908 

 

 Um dos principais objetivos do periódico era atuar como meio de divulgação do 

Brasil no exterior e também como um meio de manter informadas as empresas e 

residentes estrangeiros no Brasil, sobretudo britânicos. Um forte propósito do jornal era 

fomentar as relações econômicas entre estes dois países, tendo o editor, inclusive atuado 

como um tipo de “consultor econômico”  (Tessari; Souza; Silva, 2016) 

Nos anos pesquisados, o jornal era dividido em cinco seções principais: Notes of 

the week, Money and Share Market, Coffee Market, Shipping News, Railway News and 

Enterprise.  

 A seção Notes of the week ocupava aproximadamente 5 páginas e trazia 

comentários do editor sobre acontecimentos gerais da semana. A partir de 1900 esta 

seção dividiu-se em duas: Notes (com comentários do editor) e General News (notícias 
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da semana)  

 A seção Money and Share Market ocupava aproximadamente 1 página e meia e 

tratava sobre o mercado de câmbio, trazendo cotações em Londres, Paris, Hamburgo, 

Portugal e Nova York, seguida de análises deste mercado, além das negociações feitas 

nas Bolsas de Valores de São Paulo e Rio de Janeiro.  

 A seção Coffee Market ocupava duas páginas e meia e trazia dados sobre entradas 

de café nas cidades do Rio de Janeiro e de Santos, seguida de comentário analítico dos 

dados. Trazia também dados sobre os embarques de café, separados por origem (Rio de 

Janeiro e Santos) e por destinos (Estados Unidos, Europa, outros estados do Brasil, 

colônias britânicas e outros portos) e dados dos navios (data, nome da embarcação, 

destino e quantidade de café transportado). Por fim, a seção também continha os preços 

atualizados do café.  

 A seção Shipping News (ou Shipping, Produce and Imports) ocupava 1 página e 

meia e trazia a relação das embarcações que haviam aportado e deixado os portos do Rio 

de Janeiro e Santos, mostrando dados como nome da embarcação, data, bandeira (qual 

nacionalidade), tonelagem, origem da embarcação.  

 A seção Railway News and Enterprise ocupava cerca de 1 página e era dedica a 

apresentar as taxas cobradas para o recebimento de café e notícias do mercado de 

estradas de ferro e rendimentos das estradas de ferro  

 

 

Companhias de navegação, agentes e casas comerciais de importação: o comércio 

de importação brasileiro por meio dos anúncios do The Brazilian Review  

 

 Metade do total páginas do periódico (10 em 20 páginas) era constituída de 

anúncios. Estes, por sua vez, eram anúncios de negócios, isto é, ofereciam bens e serviços 

voltados, na sua maior parte, para empresas. Os bens e serviços de consumo anunciados 

no jornal constituíam-se, em sua maior parte, de bens e serviços de consumo de luxo 

para homens de negócios (businessmen).  

 No geral, as quatro primeiras páginas do jornal e as três últimas eram dedicadas 

inteiramente aos anúncios. O restante deles estava distribuído ao longo do jornal, entre 

as seções. A grande maioria dos anunciantes constituía-se de companhias estrangeiras 

(ou agentes - estrangeiros ou brasileiros) interessadas em oferecer produtos e serviços 
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para o mercado nacional.  

 Para a análise aqui proposta, foram pesquisados 2.200 anúncios publicados entre 

1898 e 1914. Foram coletados os seguintes dados: edição (número, volume, data), 

anunciante, procedência do anunciante (nacional ou estrangeira), país de origem, produto 

ou serviço oferecido, setor de atividade, características do anúncio (tamanho e página 

onde foi publicado). Duzentos e setenta e oito anunciantes foram responsáveis pela 

totalidade dos 2.200 anúncios. 

 A maioria referia-se a produtos e serviços oferecidos diretamente por estrangeiros 

ou referia-se a bens e serviços forâneos vendidos por agentes comerciais instalados no 

Brasil. Dos 2.200 anúncios publicados no período, 75,4% tinha como anunciante uma 

companhia ou agente estrangeiro. Do total de anunciantes, 64,7% era estrangeiro.  

 

Tabela 1 – Origem dos anúncios e dos anunciantes – TBR (1989-1914) 

 

 O jornal era uma importante porta de entrada para os produtos, serviços e agentes 

estrangeiros no Brasil. Apesar de publicar anúncios de muitos diferentes países, havia 

clara predominância de companhias, agentes e produtos britânicos. Editado por um 

inglês que, mais tarde, foi fundador da Câmara Comercial britânica, o jornal tinha nas 

companhias daquele país seu maior número de anunciantes. A Inglaterra perfazia 

sozinha, 38,1% do total de anúncios e 24,8% do total de anunciantes. Se contabilizarmos 

conjuntamente os países da Grã-Bretanha, teremos 40,1% dos anúncios e 27,3% dos 

anunciantes. Importante também para o comércio brasileiro vinculado à importação e 

exportação eram as companhias e agentes norteamericanos, alemães e franceses, que 

também anunciavam no TBR.  

 

Tabela 2 – Origem dos anúncios por país – TBR, 1891-1914 
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N. anúncios % sobre total de anúncios N. anunciantes % sobre total de anunciantes 

Inglaterra 839 38,1 69,0 24,8

Brasil 499 22,7 88,0 31,7

Estrangeiro não 

identificado

234 10,6 52,0 18,7

EUA 168 7,6 25,0 9,0

Alemanha 160 7,3 13,0 4,7

França 143 6,5 12,0 4,3

Escócia 45 2 7,0 2,5

Holanda 26 1,2 2 0,7

Canadá 23 1 2,0 0,7

Áustria-Hungria 22 1 1,0 0,4

Itália 22 1 6 2,2

Suécia 19 0,9 1 0,4

Total 2200 100 278 100

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TBR (1898 – 1914)

 

 Foram identificados 19 setores de atividade representados nos anúncios do jornal 

(Tabela 3). Entre os setores de atividade que mais se destacavam pela quantidade de 

anúncios, estavam os de transporte, financeiro, bens de luxo, importação e exportação, 

importação de bens de capital, profissionais liberais.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Anúncios e anunciantes por setor de atividade – TBR, 1891-1914 
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Setor de atividade Ranking N. Anúncios 

% sobre total de 

anúncios Ranking N. Anunciantes 

% sobre total de 

anúncios 

Transportes 1
o 438,0 19,9 2

o 30,0 10,8

Setor financeiro 2
o 340,0 15,5 3

o 23,0 8,3

Bens de luxo 3
o 213,0 9,7 1

o 47,0 16,9

Exportação e importação 4
o 177,0 8,1 4

o 21,0 7,6

Importação de bens de capital 5
o 149,0 6,8 11

o 11,0 4,0

Profissionais liberais 6
o 116,0 5,3 7

o 18,0 6,5

Bens intermediários 7
o 108,0 4,9 9

o 12,0 4,3

Hotelaria, restaurantes, 

charutarias
8

o 81,0 3,7

6
o 

19,0 6,8

Máquinas e equipamentos 9
o 64,0 2,9 10

o 11,0 4,0

Autônomos 10
o 51,0 2,3 8

o 13,0 4,7

Importação de bens de consumo 11
o 46,0 2,1

14
o 

8,0 2,9

Importação em geral 12
o 52,0 2,4

12
o 11,0 4,0

Serviços  intermediários 13
o 22,0 1,0 19

o 3,0 1,1

Câmbio 14
o 30,0 1,4 13

o 11,0 4,0

Bens de consumo 15
o 40,0 1,8 15

o 5,0 1,8

Exportação 16
o 15,0 0,7 18

o 4,0 1,4

Importação de bens 

intermediários
17

o 10,0 0,5

20
o 

2,0 0,7

Importação de bens de luxo 18
o 12,0 0,55 16

o 4,0 1,4

Têxtil 19
o 2,0 0,1 21

o 1,0 0,4

Não identificado 20
o 22,0 1,0 17

o 4,0 1,4

Outros 21
o 212,0 9,6 5

o 20,0 7,2

Total 2200,0 100,0 278 100

N. de Anúncios N. de Anunciantes 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TBR (1898 – 1914)

 

 Pelo fato de este texto ter como objetivo abordar a atuação estrangeira no Brasil 

vinculada ao negócio de importação, analisaremos aqui apenas dois conjuntos de 

anúncios: o de empresas de transporte e o de importação, este último abrangendo os 

segmentos de “exportação e importação”, “importação de bens de capital”, “importação 

de bens de consumo”, “importação de bens intermediários” e “importação em geral”. 

Além deste, trataremos também do setor “bens de luxo” pelo fato de ele ser, em sua 

maioria, composto de produtos importados. Esta opção não significa, no entanto, o 

entendimento de que a atuação estrangeira no comércio de importação restringe-se a estes 

setores. Os setores financeiro e de câmbio, bem como os agentes autônomos que atuavam 

como corretores não serão aqui analisados apesar de sua relevância para o negócio 

importador.  

 

Companhias de navegação 
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 O transporte transatlântico no Brasil desde suas origens foi dominado por 

embarcações estrangeiras. Ainda na primeira metade do século XIX, havia forte presença 

de clippers (veleiros) norteamericanos dos quais eles eram exímios construtores. Mas, ao 

ser introduzida a navegação a vapor, em 1850, e sobretudo a partir das inovações técnicas 

que permitiram reduzir sensivelmente o consumo de carvão, os britânicos passaram a 

dominar o panorama. Desde meados do século XIX, quando o Brasil ratificou acordo com 

o governo inglês, para regular definitivamente o serviço de correspondência oficial e 

particular entre o Brasil e a Inglaterra, expandiu-se e consolidou-se a preponderância 

estrangeira e, sobretudo inglesa, no transporte internacional de correspondência, pessoas 

e mercadorias.  (El-Kareh, 2003, p. 37).  

 Com efeito, em 1851, a inglesa Royal Mail Steam Packet Company inaugurou 

uma linha para o Brasil e o Rio da Prata. O acordo previa que, em troca da isenção da 

correspondência oficial, da franquia para os jornais brasileiros e do barateamento de mais 

da metade da tarifa sobre o porte das cartas para a Europa, os navios ingleses a vapor 

gozariam das isenções e das taxas portuárias dadas às companhias nacionais de navegação 

e estariam isentos durante dez ano dos direitos de ancoragem e de qualquer outro que 

viesse a ser estabelecido, estando apenas sujeitos aos direitos de saúde arrecadados para 

as instituições de caridade. Desta forma, caso atracassem navios que só tivessem que 

entregar correspondências ou desembarcar ou embarcar passageiros (e para os quais não 

tivessem carregamento) estavam dispensados de pagar o direito de entrada em alfândega 

nos portos brasileiros (El-Kareh, 2003, p. 38)  

 As convenções sobre paquetes (ou méssageries), complementadas por convenções 

fluviais ou de navegação bem como por convenções postais bilaterais, constituíram um 

aspecto essencial do incremento do intercâmbio comercial e cultural entre os países, numa 

época de ausência completa de qualquer mecanismo multilateral suscetível de regular os 

fluxos de transações diversas e de determinados serviços. (Almeida, 2003, p. 8) 

 O sucesso desta linha (linha de Southampton) da Royal Mail Steam Packet 

Company logo atraiu outros concorrentes e a partir de 1852 novas linhas de vapores foram 

estabelecidas e a todas elas seriam aplicadas, como num direito comum, as vantagens 

conseguidas pela primeira. Assim, o comércio europeu começou a empregar cada vez 

mais o paquete a vapor nas suas relações com o Brasil. Eles eram utilizados para o 
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transporte de todos os artigos de novidade, em geral de pequeno volume, . Quanto aos 

passageiros, estes também preferiam os paquetes a vapor que apresentava a vantagem, 

sobre a navegação à vela, da chegada em datas fixadas.  

 Quase a metade dos vapores que aportavam no Rio de Janeiro nos últimos anos 

do século XIX eram ingleses. Alguns outros países competiram nesse mercado com a 

Grã-Bretanha, como por exemplo a França, que tinha assinado uma convenção em 1843 

para o estabelecimento de uma linha de paquetes a vapor para o Brasil. A Compagnie des 

Services Maritimes des Messageries Impériales (de Marselha) foi a primeira a receber 

concessão do governo francês e passou a explorar uma linha entre Bordeaux e Rio de 

Janeiro em 1860. Sem subvenção por parte do governo francês, ela só contava com as 

perspectivas proporcionadas pela extensão das relações do Brasil com o sul da França e 

com o Mediterrâneo.  

 Deste modo, por volta do final do século XIX, existia um domínio das 

embarcações inglesas, francesas e alemãs na navegação de longo curso. As companhias 

de navegação estrangeiras, como reflexo do poderio produtivo e comercial das nações 

industriais, açambarcavam as atividades comerciais brasileiras ao realizar o comércio 

Brasil-Europa/Estados Unidos em duas pontas:  atendendo à demanda nacional por 

mercadorias importadas e, também, ocupando as embarcações com produtos brasileiros 

demandados no exterior, como o café –sem esquecer do transporte de passageiros. (Silva, 

2015 )  

 As companhias de transporte marítimo eram as maiores anunciantes no jornal The 

Brazilian Review. A grande parte compunha-se de anúncios de companhias inglesas, tais 

como da companhia Royal Mail Steam Packet Company, da Pacific Steam Navigation 

Company, Prince Line e Lamport & Holt Line.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Transporte: anúncios e anunciantes 
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Países N. Anúncios 

Inglaterra 220

Alemanha 61

França 41

Áustria-Hungria 22

Holanda 22

Brasil 21

Suecia 19

Escócia 14

Itália 9

Estrangeiro (país não identificado) 8

EUA 1

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TBR (1898 – 1914)

 

 

Transportes: 10 principais anunciantes – TBR, 1891-1914 

Anunciante Origem do 

anunciante 

Produtos/serviços Agente N. anúncios 

Royal Mail Steam Packet 

Company Inglaterra Transporte de cartas (navios a vapor) E. L. Harrison & Co.

44

Pacific Steam Navigation 

Company

Inglaterra Transporte (navios a vapor)

E. L. Harrison

37

Prince Line Inglaterra Transporte de pessoas e cargas (navios a vapor) Davidson, Pullen & Co. 37

Lamport & Holt Line Inglaterra Transporte de passageiros, cartas e cargas Norton, Megawn & Co.  28

Norddeutscher Lloyd, Bremen

Alemanha Transporte de pessoas e cargas (navios a vapor) Herm. Stoltz & C.

26

Societé Générale de Transports 

Maritimes a Vapeur de 

Marseilles França

Transporte (navios a vapor)

Antunes dos Santos & Co. 

37

Brazil-Adriatic-Line Áustria-Hungria Transporte (navios a vapor) Rombayer & Co. 22

Royal Holland Lloyd Holanda Transporte (navios a vapor) 22

Hamburg-Amerika Linie Alemanha Transporte (navios a vapor) Theodor Wille and Co. 20

Liverpool Brazil & River Plate 

Steamers Inglaterra

Transporte (navios a vapor)

F. S. Hampshire & Co.

19

Rederiaktiebolaget 

Nordstiernan Suécia 

Transporte (navios a vapor)

Luiz Campos

19

Norddeutscher Lloyd, Bremen.

Alemanha Transporte de pessoas e cargas (navios a vapor) Herm, Stoltz & Co.

15

The Booth Steamship Co., Ltd.

Inglaterra Transporte de cartas (navios a vapor) Booth & Co. e Julius von Sohsten

14

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TBR (1898 – 1914)

 Um grande anunciante do setor de transportes no TBR era a companhia inglesa 

de transporte de cartas e passageiros Royal Mail Steam Packet Company (Real 

Companhia de Paquetes a vapor de Southampton). Seus vapores eram considerados os 

mais luxuosos existentes à época:  

 

Entre os muitos paquetes que fazem a carreira da América do Sul, 

figuram alguns dos melhores do mundo; os da Mala Real são dos 

primeiros em velocidade, conforto e luxo, havendo ainda a notar que 

esta companhia foi a primeira a organizar um serviço para esta parte do 

mundo. É odioso fazer comparações desta sorte, mas é fato fora de 

dúvida que os navios da Mala Real são muito procurados, não só pelos 

sul-americanos de fortuna, como também pela elite dos visitantes à 
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América do Sul. (Impressões do Brazil no Seculo Vinte, editada em 1913 

e impressa na Inglaterra por Lloyd's Greater Britain Publishing 

Company, Ltd.)  

 

 Em 1898 a companhia oferecia serviços de transporte (de malas de correio, 

pacotes e passageiros) para a Inglaterra, com frequência de 3 vezes por mês.  Seus 

anúncios traziam a tabela de partida com nome do navio e seus destinos. Oferecia também 

seguros para os pacotes nas viagens, os quais podiam ser tomados na agência situada à 

rua General Camara, n. 2, no centro da cidade do Rio de Janeiro.  

 Em setembro de 1898, por exemplo, a embarcação Magdalena, partiria do porto 

do Rio de Janeiro, tendo os seguintes destinos: Bahia, Pernambuco, Lisboa (Portugal), 

Vigo (Espanha), Cherbourg (França) e Southampton (Inglaterra).  

 

 

TBR, 22 mar. 1898, p. 3. 

 

 Outro grande anunciante da área de transporte era a também inglesa Pacific Steam 

Navigation Company que tinha partidas mensais para Liverpool (Inglaterra) e que em 

1910 seria comprada pela Royal Mail Steam Packet Company. Em 1898, a companhia 

operava com 3 paquetes e anunciava que suas embarcações eram equipadas com luz 

elétrica e uma sorte de outras modernas conveniências, além de cozinha da mais alta 

ordem.  
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 A companhia inglesa Liverpool, Brazil and River Plate Steamers pertencia à 

companhia também inglesa Lamport & Holt Line. A Liverpool, Brazil and River Plate 

Steamers começou a operar no Brasil em 1865 com uma linha entre os portos de Nova 

York e Buenos Aires, com escalas nos portos intermediários do Rio de Janeiro, Santos e 

Montevidéu. A partir de 1868, quando estava previsto o vencimento da concessão em 

exclusividade do transporte oficial de malas de correio do Reino Unido e Grã-Bretanha 

pela Royal, a Liverpool, Brazil and River Plate passou também a operar o transporte de 

correspondência entre os países do Reino Unido, o Brasil, o Uruguai e a Argentina.  

 Por volta de 1869, a companhia era uma das mais importantes transportadoras 
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transatlânticas operando com cargas, correios e transporte de passageiros em rotas entre 

os hemisférios sul e o norte, com uma rota de comércio triangular que trazia produtos 

manufaturados britânicos para o Brasil, retornava a Nova York com carregamento de 

café e operava frete de retorno a Liverpool levando trigo e outras matérias-primas.  

 Em 1898, seus anúncios no The Brazilian Review ofereciam passagens de 1a e 3a 

classe para Nova York a preços moderados.  

 Assim, no final do século XIX, o desenvolvimento da navegação a vapor havia, 

segundo o ministro norte-americano no Rio de Janeiro, tornado o Brasil ainda mais 

dependente da Inglaterra do que qualquer das colônias que esta possuía. Este é um dos 

motivos pelos quais, neste mesmo período, as casas comerciais importadoras terão 

grande desenvolvimento. (Almeida, 2013). 

 

 

Casas e agentes comerciais importadores  

  

Após os processos de independência política que deram origem às nações 

latinoamericanas,  entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX, 

mercados antes monopolizados pelas metrópoles ibéricas abriram-se ao comércio 

internacional. Inúmeras casas comerciais europeias – inglesas, francesas e, em seguida, 

alemãs – estabeleceram-se em diferentes países da América Latina, sobretudo a partir de 

meados do século XIX realizando os negócios de importação de produtos manufaturados 

e exportação de matérias-primas (Monteiro, 1998). 

 As primeiras casas comerciais estrangeiras que se estabeleceram no Brasil datam 

do início do século XIX. A instalação dessas casas foi se tornando mais intensa a partir 

da segunda metade do referido século, e vendiam uma diversidade de produtos, entre 

eles: os artigos utilizados na mesa e cozinha, como as louças, mobília, vestuário, 

ferramentas, maquinário, dentre outros. Essas casas foram estabelecidas sobretudo nas 

grandes cidades portuárias do Rio de Janeiro, Recife e Salvador, mas também em cidades 

afastadas dos portos e em diferentes regiões brasileiras. (Monteiro, 1998, p. 57) 

 Desde a abertura dos portos, em 1808, o capital e os comerciantes ingleses 

tiveram predominância no comércio brasileiro. Estima-se que naquele ano existiam entre 

100 firmas inglesas e de 150 a 200 comerciantes ingleses no Rio de Janeiro. Um desses 
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businessmen relatou que, já em 1809, “os ingleses tinham-se tornado senhores da 

alfândega, que eles regulavam tudo, e que ordens tinham sido transmitidas aos oficiais 

[portugueses]para que dessem particular atenção às indicações do Cônsul britânico” 

(Almeida, 2003, p. 6).  

 Os tratados comerciais subsequentes à abertura dos portos e à independência, 

consagraram a dominação britânica por mais algumas décadas. À exceção de alguns 

setores, colocados em situação de “reserva de mercado” pela legislação (navegação de 

cabotagem, a mineração e algumas outras poucas atividades reguladas diretamente pelo 

Estado) as principais áreas de interesse econômico poderiam ser livremente exercidas 

por estrangeiros. (Almeida, 2003, p. 7).  

Assim, os interesses britânicos chegaram a dominar boa parte, senão o essencial 

das atividades de comércio exterior, sobretudo corretagem e transporte, e das operações 

que hoje seriam classificadas sob a rubrica “serviços financeiros”. (Almeida, 2003, p.9). 

 Ainda que a equalização dos direitos aduaneiros em 15%, estabelecida nos 

demais tratados de comércio a partir de 1826 e consagrada em medida de 1828 tenha 

diminuído parcialmente as vantagens da Grã-Bretanha em relação aos outros países, o 

predomínio de suas manufaturas, a presença de suas casas de comércio (e a de seus 

proprietários nas associações comerciais e de “auxílio à indústria”) e de suas empresas 

de serviços, as linhas regulares de comunicação e, acima de tudo, o papel avassalador do 

financiamento e da tecnologia britânicos foram decisivos na confirmação da hegemonia 

econômica inglesa durante o século XIX (Almeida, 2003, p. 10).  

 O código Comercial de 1850 não fazia discriminação contra os não nacionais, 

colocando sob sua jurisdição todos os atos de comércio praticados por estrangeiros 

residentes no Brasil. Pelo Código Comercial, qualquer estrangeiro capaz, residente no 

Brasil, podia legalmente ser comerciante, assim como as companhias que tivessem a 

maioria ou mesmo a totalidade de seus sócios de nacionalidade estrangeira que, 

constituídas sob as leis brasileiras, seriam consideradas nacionais.  

 O declínio relativo, depois de 1874, da presença britânica comparativamente a 

outros comerciantes estrangeiros como os franceses e alemães é explicado como 

resultante da ligação direta, via cabo submarino, entre a Europa e o Brasil, o que permitia 

um contato direto entre os fornecedores britânicos e seus clientes brasileiros.  

 Segundo Almeida, mesmo após a aprovação da lei em 1882, que liberou a 
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organização de empresas de responsabilidade limitada mas exigia em contrapartida que 

as empresas estrangeiras tivessem aprovação específica do Parlamento para se 

instalarem, teve diminuto efeito na participação estrangeira no Brasil.  

 Assim, ancoradas numa legislação liberal e estimuladas pelas correntes de 

comércio que haviam se estabelecido pelo mundo e pelas rotas regulares de paquetes a 

vapor nos portos brasileiros, as casas comerciais importadoras tiveram papel 

proeminente no comércio brasileiro da virada do século XIX para o XX.  

 Muitas destas casas eram grandes anunciantes no jornal The Brazilian Review, 

como mostra a Tabela 5 a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Importadores: principais anunciantes – TBR 1898-1914 
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Exportação e 

importação

Importação 

de bens de 

capital

Importação 

de bens de 

consumo

Importação de 

bens 

intermediários

Importação em 

geral

Fry Miers & Co. 27 0 0 0 0

Sociéte Financiére et Commerciale Franco-Brésilienne 22 0 0 0 0

Ferreira Irmão & C. 20 0 0 0 0

C. Falleti 12 0 0 0 0

Charles Hue 12 0 0 0 0

Wille, Schmilinsky & Co. 7 0 0 0 0

Zenha Ramos & Co. 9 0 0 0 0

 The Brazilian Contracts Corporation, Limited. 5 0 0 0 0

E. Johnston & Co. Ltd. 5 0 0 0 0

Borlido Maia & Co. 0 36 0 0 0

Hime and Co. 0 30 0 0 0

Baldwin Locomotive Works 0 29 0 0 0

The São Paulo Tramway, Light and Power Company Limited 0 22 0 0 0

Wilson Sons & Co., Ld. 0 22 0 0 0

Quayle, Davidson & Co. 0 11 0 0 0

Lidgerwood Manufacturing Co. Ld. 0 6 0 0 0

Oswald Evans 0 6 0 0 0

Nazareth Velasco & C. 0 3 0 0 0

F. C. Pauly 0 2 0 0 0

Thomas J. Lipton 0 0 11 0 0

José Weissonh & C 0 0 8 0 0

Francisco Müller & Co. 0 0 6 0 0

Ernest Ullmann 0 0 5 0 0

Hypolito Cazaban 0 0 5 0 0

Picard Irmãos & Co. 0 0 5 0 0

Flli. Puglish Carbone & C. 0 0 4 0 0

Victoria Store 0 0 4 0 0

Jorge Fuchs & Co 0 0 1 0 0

Companhia Mechanica e Importadora de São Paulo 0 0 0 5 0

Vanorden & Co. 0 0 0 3 0

Blum & Co. 0 0 0 2 0

Sotto Maior, Barbosa & Co. 0 0 0 0 13

Francisco de Paula Silva Pereira & Filho 0 0 0 0 4

Hermann Burchard & Co 0 0 0 0 4

João Briccola & C. 0 0 0 0 2

L. Baumann & HNO 0 0 0 0 2

Macdonald Brothers 0 0 0 0 2

Raymond Giovetti 0 0 0 0 2

Total* 189 148 52 10 42

Anunciante 

N. Anúncios 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do TBR (1898 – 1914)

* total de anúncios por segmento incluindo todos os anunciantes do jornal

 

 A casa Wilson Sons & Co., Ld. Havia sido fundada em 1844 na cidade de 

Salvador, na Bahia. Manteve um escritório em Liverpool até 1874, quando o transferiu 
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para Londres. Atuava principalmente no comércio de carvão importado diretamente da 

Grã-Bretanha distribuindo-o em todo o país e também nos principais portos. Importava, 

ainda, todo tipo de máquinas e equipamentos para a indústria e lavoura, materiais para 

construção e ferrovias, ferros, pinturas, óleos produtos químicos, artigos sanitários, 

desinfetantes, cabos, explosivos, provisões gerais, licores, etc. No início do século XX, 

a empresa contava com dois armazéns localizados na cidade de São Paulo, sendo os dois 

servidos por ramais da São Paulo Railway. (Deaecto, 2002, p. 47) 

 Outra importante atividade da firma Wilson Sons & Co era a atuação como 

agentes de comércio e navegação, estivadores, etc. Possuíam filiais em Nova York, Las 

Palmas, Madeira, St. Vincent, Montevidéu, La Plata, Buenos Aires, Rosário, Bahía 

Blanca, Recife, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Pelotas 

e São Paulo.  

 Em 1898, em um de seus anúncios no The Brazilian Review a firma se 

apresentava como agente das seguintes companhias de navegação: “Pacific Steam 

Navigation Company”, “The New Zealand Shipping Co. Ld”.,”Shaw, Savill & Albion 

Co. Ld.” e “The Houden Line of Steamers”. Oferecia ainda serviços de reparos para 

embarcações e maquinários de navios e anuciava seus estoques de carvão localizados em 

cidades brasileiras e da América do Sul.  
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 Uma casa importadora de grande porte era a Société Financière et Commerciale 

Franco-Brésilienne a qual importava máquinas de toda a espécie, havendo seções 

especiais para a agricultura, a engenharia, estradas de ferro, e seções para vinhos e 

mercadorias gerais.  

 Além do negócio da importação direta, atuva como agente das firmas:  South 

Bend Chilled Plow Co.,  Wiard Plow Co.,  International Harvester Co.,  Superior Drill 

Co.,  Marseille Manufacturing Co.,  B.F. Avery & Sons,  Long & Allstatter Co., Duane 

H. Nash, Hallock & Sons,  Standard Oil Co. (Thompson & Bedford Dept.),  Fairbanks 

Morse Co., H. W. Harrison & Co. (cuteleiros), Mc. Gregor & Co. (cuteleiros),  Page 
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Woven Wire Fence Co. e  Wilkinson Plow Company (arados Hercules e Samsão). 

(Lloyd, 1913, p. 713) 

 Também atuava como casa exportadora de café, a sociedade, para cuja atividade 

mantinha uma plataforma especial na São Paulo Railway e dispondo, em Santos, de 

grandes armazéns. A sociedade mantinha agências em nos principais centros comerciais 

do Brasil.  
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 A casa Charles Hue & Co., pertencente ao comerciante francês Charles Hü, estava 

instalada na cidade do Rio de Janeiro como  importador e distribuidor de secos e 

molhados. Atuando como mercador,  Charles Hü mantém seus vínculos com a França na 

qualidade de Conselheiro do Comércio Exterior da França e editor de um periódico 

intitulado Revue France-Brésil 

A casa Charles Hü & C. notabilizou-se na capital paulista em virtude 

do seu comércio de gêneros alimentícios e bebidas finas. Localizada na 

esquina da rua Direita com a rua Líbero Badaró – onde, na verdade, 

situa-se a praça do Patriarca -, esta loja de secos e molhados finos servia 

aos seus clientes toda a sorte de vinhos, conservas e alimentos vindos 

das mais célebres casas europeias: vinhos de Bordeaux, Calvet; do 

Porto, Com; Kina Royal; Moscatel Royal; Cognac Delaumay; 

champagnes Pommery, Marie Brizard, entre outros artigos. 

(DEAECTO, 2002, p.52) 

 

 Charles Hü também atuava como agente da companhia de seguros contra fogo 

L'Union e da Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à Gas, 

ambas compnahias francesas. (Lloyd, 1913, p. 700) 

 

 

Considerações finais  

 

Este artigo é parte de pesquisa em andamento que trata da atuação estrangeira no 

Brasil vinculada ao comércio exterior, especialmente no que diz respeito aos negócios de 

importação e que tem como principal fonte de pesquisa o periódico The Brazilian 

Review... este jornal é ainda pouco utilizado como fonte para a pesquisa em história 

econômica. Rico em dados econômico-financeiros sua riqueza encontra-se também nos 

anúncios de companhias, de agentes e de autônomos que ofereciam os mais variados 

produtos e serviços relacionados ao comércio internacional. 

Neste artigo enfocamos, ainda que de maneira preliminar, a atuação e a relação 

das companhias de paquetes transatlânticos a vapor e as casas importadoras, dois 

segmentos econômicos ainda carentes de pesquisa histórica.  

 As casas importadoras, presentes no Brasil já desde a abertura dos portos em 1808 

viram seus negócios se expandiram quando, em meados do século XIX o governo 

imperial brasileiro firmou os primeiros acordos com as companhias de paquetes a vapor, 
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especializadas no transporte regular de cargas, correio e passageiros e quando, também 

as exportações brasileiras têm grande salto, possibilitando o incremento das importações, 

seja pelo aumento da entrada de divisas, seja pela expansão do mercado interno.  
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