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Este livro é dedicado ao Sr. Luiz Marinho
Falcão Sobrinho, que nasceu em 27 de
março de 1921  e nos deixou em 12 de maio
de 2005. Nesses 84 anos de vida Sr. Luiz
foi um exemplo de dignidade,  persistência
e amor. 

Dignidade pela forma como sempre
conduziu a empresa e tratou clientes e
funcionários.

Persistência por jamais ter desistido de seus ideais e ter man-
tido a gráfica e a papelaria apesar de todas as dificuldades.
E finalmente ele é um exemplo de amor pela vida, pela família
e pelo trabalho.

Espero que sua energia possa captar a minha intensão e se
gratifique com as páginas deste livro. Desejo que seu exemplo
de vida possa ser seguido por tantos empresários neste nosso
país tão carente de pessoas como ele.

Lê Mascarenhas
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Introdução

O primeiro jornal impresso no país circulou  em 10 de setembro de 1808,

era a Gazeta do Rio de Janeiro e por coincidência, ou não, este é o dia

do meu aniversário. Talvez por isso me identifique tanto com o proces-

so gráfico, o cheiro da tinta na máquina, o sabor de ver o trabalho sendo

impresso cor por cor.

Quando terminei a faculdade de Comunicação Visual na PUC sabia o

que queria. Embora tivesse concluído também o curso de Desenho Indus-

trial eu sabia que o tridimensional não me motivava, gostava dos tipos,

da diagramação, do papel. Lembro que ainda na PUC nosso professor de

gráfica nos colocou para arrumar e limpar os tipos de metal, organizar as

gavetas por famílias e isso me deu muito prazer. Mas só depois de formada

entrei numa gráfica para acompanhar uma impressão.

Era muito diferente da teoria da faculdade. Tinha feito alguns estágios

em agências de publicidade e em estúdios de programação visual, mas

nunca me mandaram fazer o acompanhamento gráfico. Esta experiên-

cia aconteceu pela primeira vez em 1990 na Gráfica Falcão. Posso dizer

que minha vida profissional começou efetivamente a partir de então.

Fui acolhida e recebi muitas instruções sobre arte-final,  que nesta época

era feita a mão com papel duplex, nanquim, fotocomposição ou fotoletra e

na maioria das vezes letras transferíveis. Eu já havia feito artes em meus

estágios mas agora era diferente: estava só. Eu tinha que conferir tudo e a

responsabilidade perante o cliente era exclusivamente minha.

Hoje, dezesseis anos depois, tenho muito a agradecer aos amigos da

Gráfica Falcão por tudo que me ensinaram e principalmente pelo carinho e
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amizade que sempre recebi. Pelas inúmeras vezes em que passava a tarde

na gráfica  aprovando um fotolito, esperando queimar a chapa e depois ao

lado da máquina vendo se a cor estava ok. Saudades… nesses novos tem-

pos digitais isso não acontece mais. Tudo muito rápido, arquivo por e-mail,

fotolito em 5 minutos e impressão para amanhã. 

A amizade continua a mesma mas a minha presença já não se faz mais

tão necessária como há dez anos atrás. Nesses 16 anos pude ver a Gráfica

Falcão crescer, sofrer uma série de mudanças físicas e administrativas,

mas com tudo isso continuo me sentindo em casa. Com a comemoração

destes 60 anos de vida tivemos a idéia de contar essa história de forma

gráfica. Mostrar um pouco dessa trajetória da família que se confunde

com a história das artes gráficas, olhar para esses 60 anos e perceber as

transformações que ocorreram neste período na tipografia, nos processos

de impressão e no próprio design gráfico.

Meu desejo é comemorar com os meus amigos da Falcão as seis déca-

das dessa “senhora” tão importante para essa família, para a cidade e

para os designers que, como eu, puderam, podem e sempre poderão con-

tar com a competência, o comprometimento e a amizade desta equipe. 
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Os Pais
O Falcão é uma ave poderosa especializada em caça e uma ave ca-

çadora está sempre em busca de oportunidades. Da mesma forma a família 
Falcão esteve atenta às oportunidades e arriscou um vôo preciso em um 
empreendimento que cresceu e hoje é a nossa gráfi ca. Quando os irmãos 
Th elio Falcão e Luiz Falcão alçaram este vôo em 2 de abril de 1946 não 
podiam imaginar que chegariam tão longe.

Construíram um galpão de madeira com 6m2 no fundo da casa 
de seus pais à Rua Newton Prado nº 14 no bairro do Largo do Marrão.
Da. Francisca e Sr. Mem Marinho Falcão apoiaram a idéia dos fi lhos e até
emprestaram a quantia para o início do negócio. Chiquita e Mem, como
eram carinhosamente chamados tiveram 5 fi lhos e 3 fi lhas: Maria Magda-

lena, Luiz, Levy, Manoel Th élio, Sarah,
Mem de Sá, Jorge e Maria Dila.

Na época que iniciaram a grá-
fi ca Luiz e Th élio tinham 25 e 22 anos 
de idade, trabalhavam como sargentos 
do exército  e contavam com a ajuda dos 
pais e irmãos para atender os pedidos da 
gráfi ca. Muitas vezes eles viravam a noite 
trabalhando na impressão e, sem dormir, 
pegavam no batente logo cedo.

Sr. Mem e Da. Francisca Falcão
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Th élio já 
havia trabalhado em
duas gráfi cas e to-
mou gosto pela coi-
sa, por isso quando
teve oportunidade,
adquiriu com a aju-
da de seu pai, uma 
pequena máquina 
Minerva, de prato,
rama de 17 X 24 cm,
fabricação de Artur
Sievens & Cia., São
Paulo, de nº 004.

Isto signifi ca 
que esta máquina de
impressão tipográfi ca 
imprimia em forma-
tos de no máximo
17 X 24, ou seja, menor que um A4, e era a quarta máquina desta categoria 
fabricada no Brasil. Nesta época o patrimônio da gráfi ca era esta máquina 
e uma estante com 12 gavetas de tipos e algumas espécies de papel, em
pequena quantidade.

A amizade de Th élio e Luiz fez o que parecia um sonho virar
realidade. A união dos irmãos, sua força e disposição para o trabalho eram
impressionantes, como nos conta Sr. Luiz:
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O cliente batia palma no portão, se comu-
nicava sobre o serviço, deixava o original 
e parte do pagamento. Se tivéssemos em
casa o papel e o tipo tudo bem. Se faltava 
o papel ou o tipo, íamos ao Rio comprar 
e trazíamos, no lombo, geralmente. De 
volta o Luiz aqui seguia para a fi rma para 
começar o serviço  e o Th élio, se fosse ne-
cessário,  tomava um carro de praça e se 
deslocava até o endereço  do seu ex-patrão,
Sr. Jaime Gonçalves. Lá chegando, fazia a 
manutenção necessária em sua guilhotina,
cortava o papel que tivesse levado; pagava 
o serviço e fi cava muito agradecido pela 
deferência, eis que não tínhamos outra 
condição.

O serviço de corte de papel era feito fora porque os irmãos não
possuíam uma máquina específi ca para fazer o  serviço, contudo, logo em
seguida, eles adquiriram uma guilhotina da marca “Perfecta” de segunda 
mão da papelaria onde outro irmão, Levy, trabalhava. Com o crescimento do 
número de pedidos compraram outra impressora Minerva, maior e de distri-
buição cilíndrica. A primeira era de alavanca, operada de forma manual.

Em menos de um ano os irmãos expandiram tanto seu pequeno
negócio que o galpão  foi ampliado para 4 vezes o tamanho  do original,
passando assim a ter a área de 24m², agora em alvenaria. E a expansão não
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parou por aí. Alugaram uma loja na Rua Paulo Cesar 811, onde instalaram
parte da ofi cina e inauguraram a seção de papelaria. Surgia então, em 1947 
a Papelaria Falcão. Os pássaros voavam cada vez mais alto. Toda a família 
acreditava no futuro desta idéia mas ninguém podia imaginar que ela iria 
tão longe e em tão pouco tempo.

No galpão da Newton Prado funcionava o depósito de papel e as
atividades de corte e encadernação. O material produzido era vendido na 
papelaria que fi cou aos cuidados da Tia Maria Alzira, irmã do Sr. Mem 
Marinho Falcão, sendo ela a primeira mulher da família a participar do negócio. 

Nos anos de 1947 e 1948 a empresa ganhou mais dois irmãos na 
sociedade: Levy e Jorge. Ainda hoje Sr. Jorge 
Falcão se recorda de como começou o seu en-
volvimento com o projeto de seus irmãos: 

Eu era muito jovem, tinha 18 anos 
nesta época, trabalhava numa grande 
fábrica de material de construção em 
Niterói. No começo fi quei até meio 
admirado, meio sentido por não ter 
sido logo chamado mas depois eles me 
chamaram e eu entrei como sócio com o 
pequeno capital que eu havia ganho no 
trabalho, entrei em 48. Nós pegamos o 
peão na unha, trabalhávamos muito. 
Todos os dias nós trabalhávamos, mes-
mo em feriado, fi cávamos limpando os 
tipos, arrumando a casa.
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A criação do primeiro
logotipo da gráfi ca foi feita por um
desenhista alemão onde se vê um
pássaro, um suposto Falcão,
mas segundo Sr. Jorge não tinha 

exclusividade nenhuma, era um desenho sem
expressão. Ele se recorda de ter feito o logotipo que permanece até hoje, com
algumas reformulações, a partir da idéia do vôo do pássaro. Ele rabiscou
um G e um F entrelaçados e teve a preocupação de estilizá-los para a idéia 
não parecer um monograma. Sua proposta era que as letras lembrassem as
asas do falcão. Além deste logotipo Sr. Jorge também desenvolveu outros e
um dos mais conhecidos em nossa cidade é o do Instituto Brasil América.
Sr. Jorge contou que não sabe desenhar mas sempre teve interesse pelo que
hoje conhecemos como design. 
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Em 1948 os sócios adquiriram a primeira máquina automá-
tica, uma guilhotina da marca Máxima que acelerou em muito o se-
tor de corte. No ano seguinte as ofi cinas, que funcionavam no galpão,
foram transferidas para a Rua Visconde do Rio Branco nº 319, perma-
necendo a papelaria no prédio da Rua Paulo César. Esta mudança gerou
um grande crescimento na empresa. Neste ano o cunhado Sebastião Vas-
concellos, marido de Maria Magdalena  (a Dalena, como era chamada),
já participava da sociedade cedendo posteriormente suas quotas para o ir-
mão de sua esposa, Mem de Sá Falcão, que fi cou na sociedade até o ano
de 1950. Foi exatamente neste ano que a família adquiriu o terreno para 
construção de sua sede própria, na Rua Saldanha Marinho, onde se en-
contra até hoje. Com 4 anos de existência o ideal de fundar uma gráfi ca 
já era uma realidade concreta, gerando
lucro e os pássaros alçavam vôos cada 
vez maiores.

Em seu quinto  aniversário
a Gráfi ca ofereceu um “cook-tail”  em
suas ofi cinas contando com a presença 
de políticos e personalidades da época.
Este evento ocupou uma página do jor-
nal  O Fluminense no dia 3 de abril de
1951, com fotos dos 4 sócios (Th élio,
Luiz, Jorge e Levy), fotos da festa e das
máquinas que executavam os serviços
gráfi cos da época. A reportagem citava 
o nome dos presentes, fazia um resumo
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da história da gráfi ca em seus cinco 
anos de existência, relacionava todos 
os sócios e todos os funcionários bem 
como os serviços prestados pela em-
presa.
A Gráfi ca Falcão que confecciona 
qualquer serviço referente ao ramo,
como: cartuchos para produtos
farmacêuticos, serviços em cores-
tricromias, cartões comerciais e de
visitas, convites, folhetos, prospec-
tos, cartazes, cadernetas, envelopes,
talões e blocos, faturas e duplicatas,
mapas, revistas e etc, etc…

As cores-tricromias a que se 
refere o texto do jornal são as primárias: 
amarelo, vermelho e azul. Isto signifi ca 
que a gráfi ca imprimia ilustrações tipo-
grafi camente com três gravuras, obtidas 
com a intervenção dos chamados fi ltros, 
para obtenção fi el do modelo.

Acredito que neste ano os irmãos Falcão e seus pais sentiram-se
realizados, pois toda a cidade de Niterói, que neste período era capital do
Estado do Rio de Janeiro, reconhecia a importância e o valor da gráfi ca e da 
papelaria. A manchete desta página do jornal O Fluminense dizia: “FES-
TIVAMENTE COMEMORADO O 5º ANIVERSÁRIO DA GRÁFICA 
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FALCÃO LIMITADA, IMPORTANTE 
FIRMA DE NOSSA CAPITAL”.

E pensar que com somente 5 
anos de existência o reconhecimento já 
havia chegado e a empresa  não parou mais 
de crescer. Em 1953 a Gráfi ca já possuía 
diversas máquinas, sendo duas impresso-
ras automáticas e neste ano foi fi nalmente 
feita a transferência para o prédio novo. 
As obras duraram 3 anos e fi caram sob a 
supervisão do sócio Jorge que não só su-
pervisionou como pegou no pesado junto 
com os peões para construir o prédio. 
A gráfi ca então passou a ter o endereço que permanece até hoje: Rua Sal-
danha Marinho nº 219. Neste período a irmã Sarah passa a fazer parte da 
sociedade.

Ao completar 10 anos, em 1956,
a empresa estava plenamente estabelecida 
em sua defi nitiva sede, possuía muitas má-
quinas automáticas, muitos funcionários e
cinco sócios, todos irmãos Falcão. Como
comemoração da data encontramos uma 
linda carta que Luiz  Falcão escreveu aos
seus pais agradecendo por todo o apoio
que os fi lhos receberam ao longo destes 10
anos. 
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Em 1960 os irmãos se reuniram a alguns
empresários gráfi cos e fundaram a Associação de Classe
Patronal – Sindicato das Empresas Gráfi cas do Estado do Rio de Janeiro.
No mesmo ano fundaram o FALCÃO FUTEBOL CLUBE que trazia 
alegria e união a todos os sócios e funcionários. As comemorações das
vitórias eram verdadeiras festas carinhosamente chamadas de “Hora da 
Arte” onde ocorriam apresentações de grupos musicais e sempre havia es-
paço para novos talentos. 

É também deste perí-
odo a fundação do jornal “Praia 
Grande em Revista”, uma parce-
ria dos irmãos Falcão e do ilustre
poeta e promotor da cultura ni-
teroiense, o Sr. Carlos Couto, co-
nhecido como “Homem da 
Rua”. Este periódico era todo produzido e editado pela então Gráfi ca 
Falcão Editora Ltda. Foi sempre admirável o engajamento
cultural e social que a empresa proporcionou aos seus funcionários,
colaboradores e porque não dizer à própria cidade de Niterói. Antes de
completar 20 anos de existência a empresa já havia formado em suas ofi ci-
nas vários profi ssionais em artes gráfi cas que haviam iniciado como apren-
dizes e anos depois ocuparam altos cargos em outras gráfi cas do Estado
do Rio e da Guanabara. Colaboradores e funcionários sentiam o clima 
familiar e de camaradagem que reinava em um ambiente de trabalho que
sempre prezou  pelo respeito e a disciplina entre dirigentes e subalter-
nos, onde sempre foram privilegiados os  valores humanos. Esta proposta
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permanece até hoje nas gerações que seguiram na direção da empresa e por
isso estou aqui relatando esta história, por admiração a essa família.

Infelizmente, quando a gráfi ca completou sua maior idade, o
seu pai e mentor decidiu se afastar da empresa. Th élio deixou a sociedade
em 2 de abril de 1967 para tristeza de seu irmão Luiz que compartilhou
com ele a criação de tudo desde o início. Seus vôos se separariam a partir
de então e Luiz não conseguira se conformar. Apesar dos apelos do ir-
mão, Th élio optou pelo afastamento alegando divergências ideológicas e
administrativas em relação aos demais irmãos e sócios. Ainda assim a 
amizade de Th élio e Luiz permaneceu  inabalável. Ficaram como sócios e
diretores da gráfi ca: Luiz, Jorge, Levy e Sarah.

Em janeiro de 1970, devido às difi culdades enfrentadas no gênero 
da indústria e do comércio por causa da  política fi nanceira adotada pelo 
Poder Público, a Gráfi ca passou por sua primeira grande crise sendo obrigada 
a pedir concordata preventiva. No ano seguinte a empresa completava 25 
anos e a comemoração foi uma missa em ação de graças celebrada na Cate-
dral de São João Batista. Neste ano a gráfi ca foi considerada pelo jornal O 
Fluminense “o maior parque de artes gráfi cas de Niterói, quiçá do estado do 
Rio de Janeiro…” A empresa venceu as difi culdades e continuou crescendo, 
voando cada vez mais alto, passando de pai para fi lho, de tipografi a para 
off -set, da concordata para o lucro.
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Futebol Clube
funcionários 

a, intensifi cando
da equipe.

Em 1963
Thélio e Luiz recebem

congratulações pelo
desempenho da 

gráfi ca ao lado de 
Renê Nogueira,

funcionário que, no futuro, 
se tornaria sócio da empresa.
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A Família Falcão e Funcionários
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Impressões Tipográfi cas

Nos primeiros 20 anos da gráfi ca Falcão a produção era feita pelo
processo tipográfi co onde os tipos de metal eram organizados individual-
mente de forma manual em um bastão componedor e formavam linhas
de palavras e segundo Sr. Jorge Falcão o encarregado desta função era o
Sr. Luiz. As primeiras máquinas da gráfi ca não possuíam nem tinteiro, a 
tinta era passada com rolo na má-
quina. Quanto a composição do
texto vimos que a gráfi ca possuía no
início somente 12 gavetas de tipos,
isso signifi ca que não era possível
variar muito o tipo de letra. Neste
primeiro caderno de tipos identifi -
camos alguns que são conhecidos e
utilizados até hoje.

Devo esclarecer que o termo tipografi a, que deriva do latim typus
(forma, fi gura, molde) e do grego graphos (escritura),  está sendo usado
como processo de impressão. Neste caso  tipografi a se defi ne como a arte
de copiar em caracteres de metal os diferentes trabalhos da imprensa, como
conjunto de regras técnicas para reprodução de textos. Hoje o termo tipo-
grafi a está ligado ao design de tipos. A variedade de tipos existente no
mercado brasileiro neste período era restrita comparada aos dias atuais.
As possibilidades de criação eram mínimas tendo em vista as limitações
do processo de impressão. Contudo encontramos produções diferenciadas
e ousadas como a do grupo do Recife “O Gráfi co Amador” que iniciou
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suas atividades em 1954. O designer Guilherme Cunha Lima descreve
e analisa a produção gráfi ca deste grupo em seu livro O Gráfi co Ama-
dor, onde participaram fi guras chave do design brasileiro como Aloísio
Magalhães, Gastão de Holanda entre outros. Veremos que com a inserção
de novas técnicas de impressão como o off -set e a composição do texto
por máquinas componedoras como composer, a possibilidade de criação
se tornou ilimitada e a partir de então o designer surge como fi gura chave
para as artes gráfi cas. 

A tipografi a existe desde 1455 
quando o alemão Johannes Gensfl eish 
zun Gutenberg imprimiu uma carta de 
indulgência do Papa Nicolau V, sendo 
este o primeiro documento impresso de 
que se tem notícia. A técnica criada por 
Gutenberg se difundiu pela Europa nos 
séculos seguintes e eram os próprios im-
pressores que produziam suas matrizes, 
fundiam os tipos, faziam o papel e a tin-
ta de impressão.

Gutenberg, o pai da tipografi a.
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de hoje. Um exemplo disso foi o inglês
John Baskerville que,  no século XVIII,
descontente com o resultado da im-
pressão de seus tipos, foi capaz de alterar o design das 
máquinas impressoras e produziu papel e tintas especiais que garantiram a 
qualidade na reprodução de textos. 

Em 1884 houve uma mudança radical  no conceito de composição
de textos com a invenção do Linotipo pelo suíço Otmar Mergenthaler.
Com essa invenção a composição das palavras deixa de ser manual e passa 
a ser feita por um teclado. Quando o operador pressionava a tecla da letra,
a matriz do caractere correspondente era liberada através de um escaninho
e assim sucessivamente até formar uma linha, na bitola (tamanho da linha)
estipulada. Essa linha era transferida para a fundidora, que fundia uma 

Página composta por Baskervillell em 1773e
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linha por vez. Esse equipamento, fabricado pela Linotype, fundia tipos em
corpos menores e só em meados do século XX surgiram as máquinas da 
Monotype e da Ludow que fundiam também corpos maiores utilizados em
títulos. Essa expansão possibilitou a criação de inúmeros catálogos de letras
e ampliou a variedade de tipos existentes no mercado. 

Máquina de Linotipo
nos anos 50
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A Gráfi ca Falcão possuía uma máquina de Linotipo de com-
posição a quente, modelo 31, com 4 magazins, equipada com serra, tipos
de 6 a 14 pontos (corpos), fabricada nos EUA. Esse equipamento facilitou
a produção e tornou os impressos mais diferenciados.

Até 1969 todo o equipamento para impressão em off -set era im-
portado, somente a partir deste ano a Multylith do Brasil começa a montar 
no Rio de Janeiro a sua famosa máquina nos formatos ofício e duplo ofício. 

Impressos da Gráfi ca Falcão
em seus primeiros anos de existência
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Os Filhos
Todas as aves tem seu período de acasalamento e com os

Falcões não poderia ser diferente. Luiz Falcão encontrou sua querida
Norma e no dia do seu casamento teve como assistente de motorista
do carro de aluguel aquele que seria o único sócio da gráfica que
não fazia parte da família: Renê Nogueira. Como acredito que coinci-
dências não existem, o nosso querido Renê fazia parte da família sem
saber desde muito tempo.

Algum tempo depois do casamento do Sr. Luiz ele passaria
a trabalhar na gráfica, passando por vários setores do processo de
impressão até chegar a diretor de produção e se tornar sócio da em-
presa em 1987. Sr. Luiz e Da. Norma tiveram 5 filhos: Maria Luiza,
Maria Regina, Ormindo, Luiz e Maria Helena e destes filhos dois deles
fizeram a segunda parte dessa história que estou contando. 

Outro sócio e irmão Jorge Falcão se casou com Dulce e teve
6 filhos, os falcões são grandes reprodutores e geram grandes famí-
lias. Desta união nasceram Dalila, Francisca, Angela, Mem (neto),
Cristina e Aderbal, sendo este último de grande importância na se-
gunda geração da gráfica e em minha vida profissional. Os outros
sócios e irmãos também se casaram e geraram filhos que participa-
ram da empresa por algum tempo, como a irmã Sarah Falcão que
teve seus filhos Sergio e Carlos trabalhando bravamente por longo
período na empresa, mas desligaram-se posteriormente para monta-
rem seu próprio negócio. Permaneceram à frente da gráfica somente
Luiz e Helena (filhos do Sr. Luiz ) e Aderbal (filho do Sr. Jorge).
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Em 1971 a gráfica havia completado 25 anos e possuía um 
parque gráfico de 520m2 incluindo oficina e escritórios. Seu ma-
quinário era composto por várias impressoras automáticas, sendo a
maioria delas importadas, com excessão de uma impressora  elétri-
ca da marca Minerva de fabricação nacional. Neste período a grá-
fica já havia iniciado o processo de impressão em off-set (a primei-
ra off-set foi adquirida em 1968) e contava com duas impressoras
americanas,  que imprimiam nos formatos 30cm X 43cm e  25cm 
X 40cm. Já existia um laboratório para reprodução e gravação em 
chapas de alumínio pré-sensibilizadas, para as máquinas em off-set,
com uma máquina fotocopiadora para preparação de filmes e uma
prensa  para gravação de chapas, ambas fabricadas nos EUA. Para
a época a gráfica se encontrava muito bem equipada e produzia
uma impressão de alta qualidade.
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Quando os jovens 
falcões começaram a partici-
par da história da gráfica ela 
já era uma “moça” de qua-
se 30 anos, com uma longa 
trajetória de conquistas, sede 
própria e  equipada com um 
maquinário de respeito.

Luiz começou cedo 
a se apaixonar pelo ofício do 
pai. Em cima das oficinas fi-
cava um apartamento onde 
Luiz Falcão e sua esposa 
Norma moravam. Foi nesta 
época que Luiz nasceu. Ele 
conta que cresceu dentro da 
gráfica, brincando entre as máquinas.

Eu nasci aqui e Helena também. A minha infância foi aqui. 
Eu me lembro que dormia ouvindo as impressoras e imagi-
nava que elas estavam conversando, nesta época havia o 
turno da noite. Com isso eu me apaixonei pelas máquinas. 
Eu comecei cedo e de maneira informal aos 13 anos. Primei-
ro  trabalhei na parte burocrática e depois na papelaria.
Com apenas 15 anos Luiz Moreira, como passou a ser cha-

mado dentro da empresa para se diferenciar do pai, já trabalhava
na produção  e sonhava a cada dia com a modernização da gráfica
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e aquisição de novas máquinas. O ano era 1975 e hoje 31 anos de-
pois, Luiz conta que se sente feliz  por continuar a frente da empresa 
que foi construída a partir do sonho de seu pai e seu tio.

Ao completar 30 anos em 1976 a gráfica já contava com 
Aderbal e Luiz como sucessores de seus pais. Ainda muito jovens os 
dois já respiravam impressão e seriam os futuros diretores e sócios 
desta empressa familiar. Aderbal foi registrado como funcionário da 
gráfica no dia 2 de fevereiro de 1976, mas desde os 14 anos já tra-
balhava de maneira informal e em seu depoimento ele deixou claro 
a importância deste período de sua vida.

A gráfica era um 
reflexo da nossa educação fa-
miliar. Naquela época os tios 
tinham autoridade sobre os so-
brinhos como se fossem seus 
próprios filhos. Eu trabalhava 
com meu pai e meus tios. Eu
só tinha 14 anos mas meu pai 
me acordava junto com ele, se 
eu não acordasse ele ia em-
bora e quando chegava na 
gráfica atrasado eu escutava 
muito. Essa disciplina imposta 
por eles foi muito importante 
para mim.
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Aderbal recorda que cada um dos sócios da primeira gera-
ção tinha uma característica. Sr. Thelio era o vendedor, o relações
públicas da gráfica; Sr. Luiz cuidava da produção e da administra-
ção; Sr. Levy era o comerciante e ficava à frente da papelaria e o seu
pai , Sr. Jorge, era responsável pelos orçamentos e pelos custos de 
produção. Os quatro se davam muito bem e havia um clima de res-
peito e harmonia que serviu de exemplo para a segunda geração.

Em janeiro de 1983, o Sr. Jorge Falcão se 
retirou da sociedade depois de longos anos de dedi-
cação à empresa e em dezembro do mesmo ano os 
primos Luiz e Aderbal passaram de funcionários a sócios da gráfica.
Compraram uma Composer para composição de texto e monta-
ram o fotolito. Investiram em máquinas off-set meia-folha que im-
primiam em formatos maiores. Mais tarde os dois adquiriram uma
bicolor, ou seja uma máquina off-set que imprime duas cores de 
uma vez. Neste período os novos sócios criaram o setor de arte-
final que nesta época era toda feita manualmente. Anos depois,
em 1987, a Falcão passou a contar 
com mais um sócio e pela primeira
vez este não era um Falcão, era o
diretor de produção Renê Nogueira
que como já vimos era um antigo
funcionário e velho conhecido da
família. Quando se tornou sócio,
Renê (na foto ao lado de Luiz) já es-
tava na empresa há mais de 30 anos
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e embora não fizesse parte da família sua postura profissional e sua 
dedicação a gráfica era a mesma dos Falcões.

No final dos anos 1980, mais precisamente em 1989, com 
apenas 23 anos passa a fazer parte da empresa a filha caçula do 
Sr. Luiz. Formada em administração pela UFF, Helena  foi convidada 
por Aderbal e Luiz para fazer parte da empresa. Ela começou de 
maneira informal ajudando a implantar um sistema de custos e aca-
bou ficando. A partir de 1989 Helena passa a integrar a equipe da 
gráfica onde permanece até hoje como sócia administrativa. Ela nos 
conta como foi seu ingresso na empresa:

  Minha infância foi feita 
de brincadeiras dentro da grá-
fica. Nós morávamos em cima 
das oficinas, no andar superior,
e eu descia para brincar lá em 
baixo. À medida que eu fui cres-

p

cendo, cresceu junto comigo a 
admiração por este trabalho  e 
então senti vontade de dar con-
tinuidade, de fazer parte e me 
inserir neste ideal de vida, nes-
te compromisso social que sem-
pre norteou a vida da Gráfica 
Falcão.
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Ao falar deste compromisso Helena me lembra da razão 
de estar aqui escrevendo estas páginas. Meus amigos da Falcão 
sempre me passaram muita seriedade, honestidade e solidariedade 
desde que os conheci. Comecei a trabalhar com a gráfica em 90 e 
neste próximo capítulo vou descrever o momento em que passei a
acompanhar de perto esta história e terei a oportunidade de deixar 
registrado para sempre, nestas páginas, os momentos compartilha-
dos com estas pessoas tão especiais.

Em 1988 Aderbal, Renê, Luiz Moreira e Sr. Luiz recebendo um cliente da 
gráfica Falcão com a alegria e a simpatia de sempre.
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Helena acompanhando a chegada da
Impressora às oficinas da Gráfica Falcão em 1990.

Luiz Moreira participando da instalação
da impressora confiante no crescimento
que esta máquina representaria
para a Gráfica Falcão.
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Em 1988 Luiz com o Sr. Carlos Couto, “Homem da Rua”
relembram o sucesso do jornal Praia Grande,
editado pela Gráfica Falcão nos anos 60.



44



45

Impressões em Off-Set

A primeira impressora off-set chegou a Gráfica Falcão em 
1968. Neste período todas as máquinas de impressão em off-set
eram importadas e este foi um grande investimento para a empresa.
O sistema off-set foi desenvolvido pelo americano Ira Rubel em 1904
e é considerado um marco na história da tipografia. Esta técnica de 
impressão foi uma evolução pois permitiu melhorar o colorido e a
suavidade de matizes, uma vez que o transporte da tinta, que antes
era feito de forma direta, passa a ter um depósito intermediário (nor-
malmente uma manta de cauchu). A princípio a inovação foi utiliza-
da  em litografia e só posteriormente foi aplicada à tipografia. Como 
já vimos, a Litografia – do grego lithos (pedra) e grapho (escrever)
-  era a técnica utilizada para a reprodução de desenhos e imagens,
era a oficina do tipógrafo. Até hoje esta é a forma de expressão de 
vários artistas. Os cartazes do Moulin Rouge de Toulouse Lautrec são 

exemplos de Lito-
grafias do século 
XIX. Esta técnica
de gravação foi
inventada por Se-
nefelder em 1818
e os detalhes desta
invenção se encon-
tram na obra “Tra-
tado de Litografia”.

Poster de Jules Cheret, 1892, impresso em litografia
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Ela é a base de todo o processo
de impressão que conhecemos
hoje pois através dela foi desco-
berta a capacidade de reprodu-
ção de imagens pela gravação de
chapas. Junto com o off-set apa-
rece o fotolito, onde os originais
(textos e imagens) são fotografa-
dos, tranformados em um filme e 
posteriormente gravados em uma
chapa de zinco. Esta chapa é aco-
plada à máquina e irá gerar a re-
produção.

A reprodução das cores
com a invenção do fotolito atingiu
um alto nível de qualidade, pois
através de um processo fotográ-
fico passou a ser possível a sele-
ção de pontos que dão origem a
cada tom. O fotolito também trou-
xe a possibilidade de utilização
da retícula, ou seja a gradação
da cor de 10 a 100% de acordo
com a quantidade de pontos que
compõem o filme. Para o desig-
ner esta inovação possibilitou a

Máquina do fotolito adquirida 
pela segunda geração da Falcão
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criação de uma peça gráfica que saía da limitação dos meio tons
da tipografia para a variação de vários tons de retícula em uma só
cor. Surge o sistema de impressão em policromia onde temos como 
cores primárias o cian, o amarelo, o magenta e o preto. A partir des-
tas quatro cores e suas variações de retícula passou a ser possível a
reprodução fiel de qualquer tonalidade. A superposição dos pontos
que são selecionados no filme e posteriormente gravados na chapa
será responsável pela impressão final da cor. Por isso a qualidade 
do fotolito é fundamental para o bom resultado da impressão. Em 
uma impressão em policromia são gravados quatro filmes e quatro 
chapas. Isso significa que o papel passará por quatro impressões
até chegarmos ao resultado final da reprodução de uma fotografia

Prensa de gravação de 
chapas para 

impressão em off-set.
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por exemplo, que necessariamente utiliza o processo de policromia.
Caso o trabalho apresente, além das quatro cores primárias, uma
cor especial (um dourado ou um prateado) isso irá gerar mais um 
filme, mais uma chapa e consequentemente mais uma impressão.
O fotolito também ampliou as possibilidades de outras técnicas de 
impressão como a serigrafia, passando a ser possível a impressão 
de uma fotografia em tecido, por exemplo. Devo deixar claro que a
lineatura, ou seja, o alinhamento e o distanciamento dos pontos não 
pode ser o mesmo para a impressão em off-set e em serigrafia.

A fotocomposição, assim como o fotolito, ampliou em muito 
as possibilidades de criação dos designers brasileiros. As primeiras
máquinas de fotocomposição foram importadas em 1968 pelas edi-
toras Delta e Lux no Rio de Janeiro e pelo jornal O Estado de São 
Paulo. Neste ano surgiu na feira de Chicago o equipamento que 
substituiu definitivamente o Linotipo: a fotocompositora compacta e 
computadorizada. A composição do texto passou a ser feita por em-
presas que se especializaram neste serviço, assim como o fotolito,
muitas vezes era feito fora da gráfica. O gráfico já não tinha mais o
domínio de todo o processo, como no caso do Sr. Luiz no início da
Falcão, onde ele fazia a composição do texto, colocava na máquina
e imprimia manualmente todos os trabalhos. Com a fotocomposição 
o texto era composto fora, montado em uma arte-final  com o auxí-
lio de cola e tesoura para que esta arte gerasse um fotolito e depois
uma chapa que iria para a máquina. O sistema de fotocomposição 
funcionava bem para composição de textos em corpos menores mas
apresentava limitações na ampliação dos caracteres. Para eliminar 
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essa deficiência surgiram as
fotoletras, com equipamentos
semi-automáticos que permi-
tiam a reprodução de corpos
maiores e melhor ajuste entre 
as letras. As folhas de letras
transferíveis, conhecidas como 
Letraset, também eram utiliza-
das para a composição de tí-
tulos e apresentavam um custo
menor que a fotoletra além 
de serem mais acessíveis. Nos
anos 1980 a gráfica Falcão ad-
quiriu uma Composer (matriz
ao lado), este era um sistema

de composição muito popular nesta época. A Composer,  da IBM,
era uma máquina de escrever elétrica que posibilitava a composição 
do texto de forma mais econômica que a fotocomposição mas sua
qualidade e seus recursos eram limitados. Ao montar uma arte-final
com uma composição em Composer e outra em Fotocomposição o 
designer sentia a diferença. 

Quantas mudanças ocorreram até chegarmos à era digital.
Os designers que saem das faculdades hoje desconhecem o que era
a montagem de uma arte-final em uma prancheta, utilizando régua
paralela, um par de esquadros, letras tranferíveis, fotocomposição,
cola de sapateiro, cartão duplex como suporte e um over-lay de 
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papel manteiga. Muitos ao ouvirem esses termos, tão familiares na
década de 80, ficam completamente perdidos. E pensar que ao fa-
zermos um pedido de fotocomposição nesta época batíamos o texto 
a máquina e mandávamos para a empresa que faria a composi-
ção com todas as especificações de corpo, entrelinha, espaçamen-
to, além dos cálculos de diagramação para que determinado texto 
coubesse naquela bitola, dentro daquela mancha gráfica. Era real-
mente muito diferente. O texto chegava da fotocompositora e o de-
signer ia montar a arte. Erros
ocorriam com frequência e
então pedíamos as famosas
emendas. Em um dos meus
estágios, durante a facul-
dade, fiz muitas emendas.
Tudo isso parece muito dis-
tante quando temos a pos-
sibilidade de digitar o texto
na própria arte, na tela do
computador, fazer todas as
alterações necessárias em
poucos segundos, fechar 
o arquivo e enviá-lo por e-
mail para impressão.

Cartela de letras transferíveis
muito utilizadas para lay-out e

arte-final nos anos 80.
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Acho interressante poder falar disso para esta nova geração 
de designers que desconhece esta realidade. Hoje somos tão auto-
suficientes e isso é maravilhoso. Mas não foi sempre assim. Neste
próximo capítulo vamos perceber como se deu esta transição nos
anos 1990 e como os netos do Sr. Luiz transformaram a Falcão no 
que ela é hoje.

Calendário de 1973

Impressos dos anos 80
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Os Netos

Em 1990 conheci a gráfica Falcão por intermédio da

empresa em que trabalhava na época. Eu havia me formado há

3 anos e estive morando fora da cidade de Niterói neste tempo.

Ao retornar fui contratada como programadora visual de uma

empresa de moda que já trabalhava com a gráfica. Ainda me

lembro da primeira peça que criei em três cores e que tive que

arte-finalizar sozinha sem ninguém para conferir a arte. Foi

com este trabalho que entrei em contato com a Falcão, mais

precisamente com Aderbal Falcão. Ele tirou todas as minhas

dúvidas, acompanhou a impressão comigo e deu tudo certo.

Fiquei grata para toda vida, pois aquele era um momento de

muita solidão profissional, aliás a mesma solidão que me acom-

panha até hoje. Depois de formada nunca mais tive ninguém

para conferir o que faço, por isso o suporte que Aderbal me

deu naquele momento foi algo que me marcou tanto. Logo de-

pois eu pedi demissão da empresa de moda mas nunca mais me

desliguei da Falcão, a partir de então ela  virou minha parceira

e até hoje quando tenho que trabalhar com uma outra gráfica,
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por exigência do cliente, freqüentemente tenho problemas com

qualidade de atendimento e prazo de entrega.

Neste mesmo ano, mais precisamente no mês de

agosto, os sócios adquiriram uma off-set Dominant 414 e a

chegada desta máquina foi motivo de muita alegria e realiza-

ção. Helena se recorda que esta primeira Dominant ampliou

em muito a produção e quando ela entrou na oficina foi um

acontecimento.

Em 1991, começou a trabalhar na gráfica, uma pessoa

que compartilha comigo o sentimento em relação a esta família

especial. João Carlos Coco já está há 15 anos na empresa  e diz

que tem com os sócios, não um relacionamento de patrão e em-

pregado, mas de amizade. “Tudo que eu tenho agradeço a Deus

e a Gráfica Falcão” – diz ele.

Ele conta que conseguiu o emprego por intermédio de

seu pai Pedro Ladeira que era amigo do Sr. Luiz: “Eu tinha 18

anos e estava esperando a dispensa do serviço militar. Entrei

como aprendiz de impressor. Passei por vários setores, fiz ser-

viço de boy, entrega e em 1996 fui para o fotolito.” 

Foi nessa época que conheci o João e fizemos muitos
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trabalhos juntos no fotolito, onde ele era o responsável pela

produção, em uma máquina fotográfica convencional da marca

Nova Elenco, e pela gravação das chapas. Devo dizer que sem-

pre fui atendida com prontidão e eficiência em todas as minhas

solicitações. Ele se recorda de um trabalho que fizemos com

várias retículas em que ele ficou apaixonado pelo resultado no

fotolito. “Achei que o fotolito ficou mais bonito que o trabalho

impresso, eu sinto falta desse tempo.”

Em 1993 ocorreram novas mudanças na sociedade com

a saída do irmão Levy Falcão, que comandava a papelaria e do

Sr. Luiz Falcão que se afastou formalmente da sociedade trans-

ferindo suas 

cotas para 

seus filhos 

Luiz e Hel-

ena. Devo 

dizer que 

seu afasta-

mento foi 

s o m e n t e 
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formal pois fisicamente ele continuou indo a gráfica quase dia-

riamente e participando do cotidiano da empresa que era sua 

razão de viver. Também foi neste ano que Sarah Falcão se re-

tirou da sociedade e deixou como sócios cotistas seus filhos 

Sergio e Carlos. Agora a empresa estava sendo administrada 

pela segunda geração, todos os fundadores já haviam se apo-

sentado e em seus lugares estavam seus filhos, contando com 

a colaboração do fiel Renê Nogueira na sociedade. 

Os primeiros representantes da terceira geração de Fal-

cões foram os netos do Sr. Luiz (filhos de Maria Luiza), Renato 

e André que trabalharam na gráfica no final da década de 80 

mas só em 1993 esta terceira geração começou a transformar e 

fazer mudanças na empresa.

Magno, filho mais velho de Luiz 

Moreira, trouxe a computação para o 

setor de arte-final. Me lembro dele com 

16 anos, cabelos longos me ensinando a 

operar os progamas. Nesta época, como 

dizia um designer amigo meu, eu chama-

va o computador de senhor. 
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Eu usava o

computador 386, que

tinha na época, uni-

camente para fazer a

composição do texto

no programa page-

maker 4. Imprimia o

que precisava e de-

pois voltava para a

prancheta para mon-

tar o texto e as ima-

gens sobre o cartão duplex, onde as linhas de corte e dobra  já

se encontravam devidamente marcadas com caneta nanquim.

Era tudo feito a mão com o auxílio da paralela e dos esquadros.

Depois de montar a arte cobria com papel manteiga e marca-

va no over-lay todas as especificações necessárias para a im-

pressão. Com Magno e alguns estagiários maravilhosos que tive

na empresa que abri em 1994, aprendi a fazer uma arte-final

no computador, isso foi uma revolução em minha vida e tenho

certeza que na vida de todos os designers da minha geração.
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Magno conta como foi começar a trabalhar tão cedo e

implantar a informática na empresa de sua família:

Começar a trabalhar cedo foi uma coisa normal para

toda a família. Antes de começar formalmente eu já
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tinha trabalhado como boy, motorista, orçamentista, 

cobria férias de funcionários e etc. Em 93 as gráficas 

estavam começando a informatizar o setor de arte-

final e meu pai pagou um curso particular de photo-

shop 3, pagemaker 4 e coreldraw 3 com o Vitor Ca-

marinha que já havia implantado o sistema em outras 

gráficas. A partir de então este setor ficou 

informatizado, mas a informática  já estava no setor 

de orçamento desde 1988.

Em 1994 a Falcão patrocinou e apadri-

nhou um evento muito importante em minha

trajetória: a 1ª Mostra Niterói Design. Mais uma

vez Aderbal Falcão foi quem me deu supor-

te para a criação do evento onde eu e minha

então sócia, Ana Luiza Cerbino, reunimos na Ga-

leria do Museu do Ingá os principais designers

de Niterói. Nós não conhecíamos ninguém e foi

Aderbal que nos deu a lista com os telefones

para procurarmos os profissionais e fazermos

o convite. Além disso a gráfica imprimiu, como
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patrocinadores oficiais do evento, 1.000 cartazes,  5.000 con-

vites e 10.000 folders. Todo o material foi  impresso em couché

mate, em 3 cores.  Seguindo o seu ideal de incentivo à cultura

da cidade, meus amigos Falcões apostaram neste meu vôo e me

ajudaram a realizá-lo.

Ainda no ano de 1994 os filhos de Sarah que haviam

entrado na sociedade no ano anterior se retiraram e a gráfica

ficou novamente com quatro sócios: Luiz, Helena, Aderbal e

Renê Nogueira.

O ano de 1995 foi de grande importância para a em-

presa quando ocorreu a expansão de sua área edificada, com

a construção de um enorme

galpão. Foi neste ano que a

gráfica passou a ter cerca de

700m2. Se pensarmos que

o pequeno galpão da Rua

Newton Prado tinha 6m2,

podemos entender a satis-

fação que o Sr. Luiz deve

ter sentido nessa época. 
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Foi exatamente no ano seguinte que a Gráfica Falcão

completou seu cinquentenário e comemorou em grande estilo

com uma festa maravilhosa no Clube Português, onde pude es-

tar presente e con-

ferir a alegria e a

realização de toda

a família. Foi criado

um selo comemora-

tivo dos 50 anos da

gráfica pela Dupla

Design, os amigos

Ney Valle e Clau-

dia Gamboa que

haviam participado

da 1ª Mostra Niterói

Design. Com uma

produção de alta qualidade e vários prêmios conquistados a Du-

pla assina atualmente a criação do logotipo dos

Jogos Panamericanos que serão realizados na

cidade do Rio de Janeiro em 2007.
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Por completar 50 anos de atuação a Falcão recebeu 

Moção de Congratulações da Câmara Municipal de Niterói, do 

SIGRAF, da ASGRAF e da Fundação Gutenberg, o que foi motivo 

de orgulho e emoção para toda a família que acompanhou a 

história desde o início, principalmente para os fundadores como 

Sr. Luiz e Sr. Jorge que tinham seus filhos à frente da empresa. 

Infelizmente Sr. Mem e Da. Chiquita não estavam mais presen-

tes de forma física mas com certeza a energia deles deveria 

estar vibrando de alegria por ver quão longe chegou o vôo dos 

seus Falcões. 
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Em 1997 Renê Nogueira retirou-se da sociedade, 

deixando saudades em todos nós. Inúmeras foram as vezes 

que necessitei da boa vontade de Renê para cumprir prazos 

absurdos, solicitados pelos clientes e ele sempre deu um jeito 

de me atender. Quando ele saiu da produção Luiz Moreira foi 

para o seu lugar e eu continuei a receber o mesmo atendimen-

to especial de sempre. Foi quando me aproximei mais de Luiz, 

onde dividimos horas de sufoco e também muitas alegrias, em 

sua “gaiola” na produção. Esta expressão “gaiola” eu ouvi pela 

primeira de Luiz nesta época, quando cheguei na gráfica para 

acompanhar um trabalho e disse a ele: “E aí, Luiz, está aí no seu 

aquário?”

Ele respondeu: “Aquário não, Lê; gaiola. 

Falcão não fica em aquário, fica em gaiola.”

Neste ano foi lançado o selo “Parceria 

Editorial” com Yan Kleber de Moura e desde 

então a gráfica tem editado obras de escritores 

da cidade, obtendo grande sucesso. Em setem-

bro de 1999 foi criada a Falcão Paper Shop onde 

os designers e o público em geral podiam en-
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contrar material gráfico diferenciado, papéis importados e etc.

Esta pequena loja foi montada na frente da sede onde hoje se

encontra a recepção, mas não obteve a resposta esperada.

No final de 2001, Aderbal Falcão saiu da sociedade e

deixou muitas saudades.  Hoje presidente do Sindicato das In-

dústrias Gráficas do Estado do Rio de Janeiro, Aderbal ainda

mantém contato e um grande carinho pela gráfica. 

Eu estava muito estressado depois de 26 anos em con-

tato direto com o cliente e pretendia me dedicar ao

ramo de alimentação. Nesta época eu era vice do então

presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas – Paulo

Braga e com o seu falecimento eu tive que assumir a

presidência do Sindicato, o que tem sido uma experiên-

cia muito gratificante, pela possibilidade de iniciativas

sociais.

Foi também no ano de 2001 que Augusto, o segundo

filho de Luiz, começou a trabalhar na gráfica. Apaixonado e ide-

alista, Augusto vem desde então fazendo muitas mudanças e

implantando sistemas administrativos que vem contribuindo
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para a melhoria do aten-

dimento e da qualidade 

dos impressos. Hoje Au-

gusto é reponsável pela 

produção e é quem se vira 

para atender os designers 

como eu que estão sem-

pre precisando de rapidez 

e qualidade. Reconheço 

que na maioria das vezes 

esses fatores são inversamente proporcionais, mas Augusto

consegue me atender sempre da melhor maneira. Ele conta o

que representa para ele estar à frente deste empreendimento

de sua família e como encara esta responsabilidade.

Eu já tinha trabalhado na gráfica várias vezes em perí-

odo de férias. Em 95 digitei um livro, em 96 fiz a parte

elétrica da oficina, mas foi em 99 que assumi tempo-

rariamente a arte-final. Meu irmão Magno havia sofri-

do um acidente e eu fiquei cobrindo o seu período de

recuperação. Lembro que ele me dava as instruções do
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hospital. Comecei a trabalhar efetivamente em 2001. 

Em setembro deste ano vim fazer o mapa de custos

e foi neste período que Aderbal saiu e eu resolvi ficar

na produção com a ajuda de Magno. Em 2002 eu saí 

da produção e fui implantar o novo sistema de orça-

mento que acredito ter sido a informatização mais im-

portante para a gráfica. 

Em 2003 eu voltei para

a produção onde estou 

até hoje. Em 2004 nós

integramos o sistema

de orçamento ao sis-

tema administrativo. 

Agora nenhuma ordem 

de serviço, nenhuma

nota fiscal, nada mais é 

preenchido a mão, está

tudo informatizado. 

Hoje em menos de 30 

segundos podemos ter
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qualquer informação de custo e receita da empresa.

Me sinto muito gratificado por isso.

Atualmente Magno e Augusto dividem a direção da

Gráfica e da Papelaria Falcão com seu pai Luiz Moreira e sua

tia Helena. Em 2004 participei junto com a 3ª geração de Fal-

cões da reformulação do logotipo, desenhado há tantos anos

pelo Sr. Jorge. Tentamos dar um tratamento anos 2000, in-

clinando o logotipo para que ele expressasse o vôo e para in-

tensificar este efeito colocamos uma sombra em baixo dele.

Fizemos vários testes, com diferentes tipologias, mas Magno

acabou optando pela Franklin Gothic nas cores (vermelho – pan-

tone 485 e cinza – pantone 431). Fiquei muito feliz de partici-

par dessa reformulação com os meninos, como eu os chamo.

Tenho participado com eles desde 2003 da criação dos calen-
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dários de fim de ano da gráfica e 

ano passado tivemos a idéia de 

uma publicação que contasse a 

história dessa senhora chamada 

Falcão. Tem sido muito gratifi-

cante para mim acompanhar as 

mudanças do prédio, as novas 

máquinas que chegam, ver o João 

Carlos na recepção agora de gra-

vata fazendo seus orçamentos 

mais rápido do que nunca, e ter 

a certeza que todas essas alter-

ações físicas só fizeram aumentar 

os nossos laços. Espero poder ver 

a quarta geração de Falcões, será 

possível?
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Impressões Digitais

Gosto de imaginar o que sentiria Gutenberg se atraves-

sasse um portal no tempo e visse o que as pessoas fazem hoje

com o que ele inventou. O universo da impressão digital é tão

amplo, são tantas as possibilidades que nem ele, nem ninguém

poderia prever o que seria e o que ainda está por vir. Do início

dos anos 1990 até agora foram tantas e tão rápidas as transfor-

mações que não seria possível descrever neste capítulo.

O computador se instalou primeiramente na fotocom-

posição e foi revolucionando todas as áreas do processo de

reprodução. Com a sofisticação

dos equipamentos surgiram a im-

pressão eletrônica, a laser, a jato

de tinta, a impressão direta ou

digital. Isso gerou uma alteração

total nos conceitos de produção

de materiais impressos. Com os

computadores os designers pas-

saram a ter maior domínio so-
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bre os resultados, maior rapidez e

qualidade de acabamento. Recor-

do-me dos lay-outs feitos com air-

brush, letraset, onde usávamos um

spray (que era altamente tóxico)

para dar proteção e acabamento.

Os lay-outs eram verdadeiras ob-

ras de arte que demandavam tem-

po, custo e muitas vezes não atingiam o resultado desejado.

Quem é desta área sabe que lay-outs são alterados e refazê-

los nesta época, significava começar do zero. Hoje basta entrar

no arquivo, fazer a alteração solicitada e imprimir novamente.

A impressão de um lay-out  hoje, dependendo da qualidade da

impressora, pode ter mais brilho e nuances de cor que diferem

de uma impressão em off-set. O designer deve avisar ao cliente

que o processo de impressão a laser é diferente e que para ter

aquela aparência do lay-out ele terá que pagar por mais uma

cor ou por um acabamento diferenciado. Quando eu estava

na PUC se alguém me dissesse que em 2000 o lay-out seria

melhor que o material impresso eu duvidaria e não conseguiria
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compreender, mas já aconteceu comigo algumas vezes. O que 

Gutenberg diria das quick printers? Elas são o resultado do 

avanço da computação e nos países de tecnologia mais avan-

çada  a maioria das gráficas funcionam sem a utilização de foto-

litos e chapas. O arquivo dá origem a impressão diretamente. 

Mesmo as gráficas que ainda utilizam o método off-set conven-

cional, as impressoras são co-

mandadas por computadores 

e contam com a agilidade do 

fotolito digital. Na Falcão a má-

quina de fotolito digital chegou 

em julho de 2002 e foi criada 

uma sala especial para ela jun-

to ao setor de finalização. A 

AGFA ACCUSET 1500 acabou 

com o fotolito convencional e 

agora o arquivo gera o fotolito automaticamente. Como cliente 

da gráfica eu sinto a agilidade desta mudança  que trouxe um 

grande avanço em termos de custo e tempo. Antes do fotolito 

digital um trabalho que exigisse seleção de cor, prova de prelo, 
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era muito caro e não podia ser excutado em algumas horas.

Lembro-me que um erro de fotolito demandava tempo para ser

refeito e muito dinheiro. Hoje o arquivo gera o fotolito rapida-

mente. Magno Falcão foi o responsável pela implantação do

fotolito digital  na gráfica e confirma que esta mudança elevou

o nível da produção trazendo  maior agilidade e qualidade de

impressão.

Se por um lado toda essa tecnologia é sinônimo de

rapidez, eficiência e minimização de custos a aquisição destas

máquinas ainda é

sinônimo de gran-

de investimento.

A compra da “qua-

tro cores” como

é chamada pela

equipe,  foi uma

grande conquista

para os atuais só-

cios como conta

Augusto. 
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Com a aquisição desta

máquina aumentamos a

produtividade em 4 vezes

na impressão em policro-

mia. Um trabalho que le-

vava 8 horas para ser im-

presso agora leva 2 horas

somente. Além disso

podemos verificar o seu re-

sultado mais rapidamente,

o que gera maior qualidade.

Por exemplo, o desginer  ou o produtor gráfico pode

aprovar o trabalho na hora, pode verificar o equilíbrio

das cores, o que muitas vezes substitui a antiga prova

de prelo. Agora tiramos uma prova na hora e ajustamos

o que for necessário. Esta máquina veio suprir e agilizar

a nossa demanda em relação a material promocional,

folders, panfletos, jornais e etc.



75

Como complemento foi adquirida 

uma máquina de dobra que tem capacidade 

para dobrar 23.000 folhas por hora. Foram 

investimentos que aceleraram a produção e 

tem trazido muito retorno nesta nova fase da 

empresa.

Os designers e os gráficos da era di-

gital tem dificuldade de entender como era 

possível trabalhar com artes gráficas no pas-

sado sem toda essa tecnologia. Para a minha 

geração que acompanhou esta transição é 

uma experiência interessante, poder compa-

rar, lembrar e sentir como é muito mais fácil ser designer hoje

em dia. Contudo é muito importante estar atento e não perder

de vista a qualidade da criação em função desta facilidade. É im-

portante não esquecer que cada projeto gráfico deve ser bem

conceituado em relação ao seu público alvo, ao segmento de

mercado a que se direciona, para que não caia no erro da pas-

teurização. A pesquisa em relação a linguagem visual, a cor e

aos tipos de letra é fundamental. Desde que me vi na era digital



76

nunca me esqueci que o computador é uma ferramenta, mara-

vilhosa, mas uma ferramenta. Sempre estive atenta aos exces-

sos visuais que a facilidade da computação proporciona e tentei

sempre utilizar os softwares de forma adequada respeitando

suas limitações em relação à diagramação, kerning, definição de

imagens e etc. Fazer essa transição não foi fácil para mim, mas

hoje acho tudo muito divertido. Sinto saudade do meu air-brush

que está enferrujando em  uma gaveta, mas adoro usar esta fer-

ramenta no Photoshop, adoro o “Undo” que me dá a possiblida-

de de fazer e refazer quantas vezes for necessário. No passado

um entupimento no compressor de ar estragava a minha arte e

aquilo representava muito custo e tempo. O material era caro e

o tempo, em que aquele lay-out deveria ser refeito, era precioso.

João Carlos
sempre rápido e eficiente 
no orçamento. Depois da
informatização da gráfica,
seu serviço ficou ainda mais ágil.
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Quando estagiária, sofri muito com a pressão dos atendimentos

que tinham a reunião marcada para daqui a algumas horas e o

lay-out ainda estava na minha prancheta sendo executado. Que

loucura, que estresse! Hoje tudo é muito mais tranquilo. Traba-

lho sozinha há seis anos e isso só é possível por conseguir ope-

rar estes maravilhosos programas, ter um bom equipamento e

parceiros como a Falcão que me dão o suporte necessário para

um bom atendimento aos meus clientes.

O livro
Xangô da Mangueira
é um exemplo da qualidade
de impressão e acabamento,
marcas registradas 
da Gráfica Falcão.
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Conclusão

Esta história chega ao fim, ou melhor ela para por aqui. 

Logicamente ela continuará acontecendo nesta e em muitas 

gráficas pelo Brasil. Segundo a ABIGRAF existe uma tradição 

familiar dentro da indústria gráfica. Normalmente os gráficos 

passam sua experiência para seus filhos e netos, portanto a 

história que acabo de contar não é original mas como toda his-

tória de família tem suas peculiaridades e adquire um grande 

valor pelo seu desenvolvimento em meio a tantas dificuldades 

impostas pela nossa economia instável, pela alta carga tribu-

tária e pelas inúmeras razões pelas quais as empresas fecham 

em nosso país. Esta é a história de um longo vôo que começou 

tímido e foi adquirindo cada vez mais altitude. Um vôo que está 

completando 60 anos no ar, planando, enfrentando tempesta-

des e calmarias. Um vôo idealizado por Thelio e concretizado 

por Luiz. Um vôo que teve o incentivo dos pais Mem e Chiquita 

e que começou no quintal de casa. Um vôo que já está na ter-

ceira geração e que não para mais de subir. Um vôo para novos 

horizontes.
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Quem sabe o que nos reserva os próximos anos? Quais

serão as conquistas da indústria gráfica neste novo século?

Quem serão os próximos designers e como eles irão executar

suas criações? Ninguém sabe. Mas tenho a certeza que  histó-

rias como esta, que acabo de contar, são um exemplo de cora-

gem, persistência e dignidade. Tenho orgulho de compartilhar

com esta família essa existência. Tive essa sensação no dia em

que Sr. Luiz partiu e eu me lembrei da primeira vez que o vi na

gráfica. Naquele dia eu senti que tinha algo mais a fazer com

essas pessoas: Helena, Luiz, Augusto e Magno.

Este livro é uma parceria nossa como muitos traba-

lhos que já executamos juntos. Esta empresa contribuiu em

muito para que eu pudesse ser a profissional que sou hoje,

por isso tive tanto prazer em contar esta história e relem-

brar a minha trajetória. Que todos os designers possam ter,

não uma, mas várias histórias para contar. Que todos pos-

sam lembrar sempre da história da tipografia, do off-set,

do início da era digital, por que a memória é sem dúvida o

que faz o profissional. O paralelo entre passado e futuro nos

faz perceber o quanto crescemos, o quanto evoluimos e o
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quanto ainda temos para aprender. Olhar para essa história e

me sentir inserida nela me faz sentir que valeu muito a pena.

Essa experiência me fez recordar os antigos métodos de tra-

balho, me fez encontrar velhos amigos, me fez perceber que

o tempo passou depressa. Essas foram as minhas impressões

sobre esse tempo, as minhas impressões sobre essas pessoas,

pelo que aprendi com elas e pelo trabalho que estamos impri-

mindo neste mundo em que vivemos. A cada dia, independente

das nossas profissões, das formas que produzimos ou da manei-

ra que nos comunicamos, estamos deixando nossas impressões

gravadas no tempo e na memória. Os designers criam imagens

e os gráficos as imprimem, os escritores escrevem suas idéias

e os gráficos as transformam em livros. Somos todos designers

de nossas imagens e escritores de nossa própria história. So-

mos todos impressores de um novo tempo e de novas possibi-

lidades que surgem a cada instante. Meus amigos Falcões tem

feito lindas impressões na vida de seus funcionários, clientes

e parceiros. Eles  valorizam a sinceridade,  o  respeito e com-

partilham o trabalho com responsabilidade total sobre aquilo

que imprimem.  Ter desenvolvido com eles este projeto foi uma
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maneira de agradecer por todos esses anos de trabalho e essa

experiência com certeza deixará impressa ótimas imagens em

minha memória.

Obrigada por esse vôo, obrigada a todos os Falcões e a

todos que se permitiram voar comigo nestas páginas.
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Notas

• Em 1965 a Gráfica Falcão, através do Sr. Luiz Falcão,

foi co-fundadora da Abigraf-Nacional, instalada em assembléia

realizada no município de Água de Lindóia – SP. A sede é em

São Paulo-SP.

• O Praia Grande em revista foi um marco no jornalismo

da cidade. Fez escola!

• A Gráfica Falcão, através do Sr. Thélio Falcão, foi gran-

de incentivadora do Sindicato Laboral, apoiando várias ativida-

des sócio-desportivas da agremiação.

• Nos anos 60, foi produzido sob encomenda da

Assembléia Legislativa “Ementário da Legislação Estadual”

— Obra com quase 20 volumes. Não havia quem mais fizesse em

Niterói, na época.
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Este livro foi confeccionado com o apoio de alguns de nossos

principais fornecedores:

FacaCorte Especial, Plastificação,
Hot Stamping

Chapa e Filme Papel

Acabamento Aplicação de Verniz U.V.
Brilho, Fosco, High-Gloss, Blister
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Lê Mascarenhas é graduada em Desenho Industrial e Comunicação Visual
pela PUC - RJ e mestra em Ciência da Arte pela UFF

É com orgulho que agradecemos a Lê Mascarenhas a

carinhosa iniciativa de registrar nossa história nas 

páginas deste livro, transformando-a em objeto de 

prazer, registro histórico e fonte de informação sobre

a evolução das artes gráficas.

Luiz, Helena, Magno e Augusto


