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Prefácio

D

epois de se revezarem ao longo de cem anos no posto de principal companhia
do ramo de bebidas do Brasil, a Companhia Antarctica Paulista e a Companhia
Cervejaria Brahma surpreenderam o mercado com a notícia de sua fusão em

1º de julho de 1999.
Batizada de Ambev (Companhia de Bebidas das Américas), a corporação logo se uniu à
argentina Cervecería y Maltería Quilmes, ampliando o campo de operações na América do Sul. Em 2004, nova ousadia: o grupo firmou uma associação com a megaempresa
belga Interbrew. Era o nascimento da InBev.
A sociedade, que já era grande, adquiriu proporções gigantescas em 2008, com a aquisição do grupo Anheuser-Busch, maior companhia cervejeira dos Estados Unidos.
Nos dias de hoje, ou seja, no início do século XXI, falar da AB InBev implica falar de
números estratosféricos. Ela é a maior empresa do mundo no setor de cerveja e a
quarta maior em termos de bens de consumo. Tem mais de 116 mil empregados trabalhando em 125 fábricas espalhadas por 23 países. Suas marcas mais conhecidas, como
Budweiser, Stella Artois, Antarctica, Brahma, Skol, Labatt, Beck’s, Leffe, Bohemia,
Quilmes e Paceña, transitam pelos seus 2 milhões de pontos de venda e respondem por
uma produção que supera 352 milhões de hectolitros anuais.
E, se nos restringirmos à Ambev, os números não são menos impressionantes. Separada da AB InBev, ela é a quarta cervejaria do mundo, empregando cerca de 45 mil
funcionários no Brasil – onde detém cerca de 70% do mercado –, e está em outros 13
países, com foco na América Latina e no Canadá. Em 2010, atingiu uma produção de
160 milhões de hectolitros. Duas de suas principais marcas, a Skol e a Brahma, ocupam o
quinto e o oitavo lugar no ranking das cervejas mais consumidas no mundo, e a empresa ainda possui, em seu portfólio, um forte grupo de refrigerantes, com destaque para o
Guaraná Antarctica.
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Nada mais estranho ao ambiente de escassez e adversidade com que se depararam dois
imigrantes alemães, Heinrich Stupakoff e Johann Künning, um ao fundar sua empresa
cervejeira em São Paulo – a Bavária – no final do século XIX e outro ao administrar uma
companhia do mesmo ramo no Rio de Janeiro – a Brahma – no início do século XX.
Seus feitos foram admiráveis. Primeiramente ajudaram a transformar uma bebida desconhecida dos brasileiros em uma campeã de preferência. Depois expandiram seus negócios, fortaleceram a indústria nacional e desenvolveram produtos que hoje são destaque
do portfólio da maior empresa mundial de cerveja.
A iniciativa de contar parte da história desses dois empreendedores e seus filhos partiu
de representantes da quarta geração de descendentes de Heinrich Stupakoff e Johann
Künning. Nenhum deles trabalha hoje na Ambev ou na AB InBev, sendo apenas acionistas minoritários dessas empresas.
Este texto não é uma palavra final nem tem a pretensão de esgotar o tema. Para produzir
o livro, contamos com documentos dos descendentes, extensa pesquisa no acervo Ambev, jornais da época e livros de história. Rigores à parte, o essencial é que tenha cumprido seu objetivo maior: o de perpetuar a memória, valores, símbolos, ideias e exemplos
desses dois pioneiros, assim como resgatar os desafios, as conquistas e o legado que ambos deixaram para o Brasil.
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Cerveja?
Que é isso?

O

romance dos brasileiros com a cerveja não foi um caso
de amor ao primeiro gole. E nem poderia ser: havia
vários entraves no caminho. Um deles era o interesse

português em exportar vinho; outro, a preferência pela cachaça,
fruto do desenvolvimento da indústria açucareira. Para piorar,
faltavam ingredientes básicos e o clima apresentava dificuldades para a fermentação e a conservação. Gerações de brasileiros
viveram e morreram sem nunca ter visto uma caneca de cerveja.
Na verdade, não há nenhuma indicação de sua presença nos
primeiros anos de nossa história e, segundo José Antônio Gonsalves de Mello, autor de O tempo dos flamengos, o primeiro registro de consumo dataria do período das invasões holandesas,
ou seja, entre 1634 e 1654. O autor menciona a carta de um militar da Companhia das Índias Ocidentais, escrita de Pernambuco
para seus superiores:

Depositamos todas as esperanças em prontas remessas de
Ilustração do
pátio interno de
carga e descarga
da Companhia
Cervejaria
Brahma, [s.d.]
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tantos víveres quanto vossas senhorias possam imaginar;
queiram enviar-nos um forte vinho francês, tanto branco

quanto tinto, alguma cerveja e, especialmente, favas turcas

(milho), cevada, passas de Corinto e sobretudo grande quantidade de farinha de trigo.
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Holandeses expulsos, não mais se ouviu falar de cerveja no Brasil, pelo menos até 1808,
quando houve a mudança da corte da Família Real portuguesa para o Rio de Janeiro e
alguns hábitos europeus passaram a ser disseminados por aqui. Um anúncio publicado
no Jornal do Commercio, em 27 de outubro de
1836, é a primeira evidência sobre o fabrico
da bebida: “Vende-se na Rua de Matacavalos, número 90, e Rua Direita, número 86, a
Cerveja Brasileira, acolhida favoravelmente e muito procurada. Essa saudável bebida
reúne a barateza a um sabor agradável e à
propriedade de conservar-se muito tempo,
qualidades estas que serão mais apreciadas
à medida que o uso da dita cerveja se tornar
mais geral. Compram-se as garrafas vazias a
60 réis cada uma.”
Outra consequência da vinda da Família Real
foi a abertura dos portos às nações amigas.
Como a Inglaterra era a mais amiga das naA instalação da Família Real
portuguesa no Rio de Janeiro
em 1808 transformou a
cidade colonial, beneficiando
as atividades de comerciantes
estrangeiros e a construção de
novas ruas e bairros para atender
ao crescimento da população

ções amigas, as cervejas do tipo porter e pale ale passaram a ser vendidas em nosso país com maior regularidade. Em 1846, 99% da cerveja
aqui consumida vinha da Inglaterra e, em 1860, há o registro de uma
importação de 200 mil caixas.
Tudo isso, porém, se passava ao largo do cidadão com menor poder
aquisitivo. Para esse, o ato de beber estava relacionado à aguardente
de cana e, de vez em quando, a bebidas menos conhecidas em nossos
dias, como a gengibirra, feita de farinha de milho, gengibre, casca de
limão e água, cuja infusão descansava alguns dias, sendo depois vendida em garrafas ou canecas ao preço de 80 réis. Igualmente popular,
a Caramuru tinha como ingredientes básicos milho, gengibre, açúcar
mascavo e água. Mais acessível, podia ser comprada por 40 réis.
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Fachada da Companhia
Cervejaria Bohemia,
localizada na cidade de
Petrópolis (RJ), início do
século XX

Pela metade do século XIX, encontram-se registros esparsos sobre a fabricação da bebida, o que indica
a existência de uma pequena demanda. Tratava-se, na maioria dos casos, de uma produção doméstica
e rudimentar, embora imigrantes alemães estivessem fazendo as primeiras experiências de produção
em maior escala. Já havia, por exemplo, pequenas fábricas em atividade na Região Sul do país, como
a Schmalz e a Hosang, de Santa Catarina, e a Cervejaria Ritter, fundada em 1846 por Georg Heinrich
Ritter, na cidade de Nova Petrópolis (RS). Há também referências sobre pequenas indústrias no Rio de
Janeiro e em Petrópolis, como é o caso da indústria de Heinrich Kremer, fabricante da Bohemia.
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Podemos imaginar as dificuldades enfrentadas por esses desbravadores. Para começar, não havia plantação de cevada no Brasil, o
lúpulo era praticamente um produto exótico e a indústria de garrafas, ainda nos primeiros passos, não fornecia
unidades na medida requerida pela produção. A
bebida azedava facilmente e o alto grau de fermentação levava a uma tal produção de gás carbônico que a rolha se projetava, tornando obrigatório o uso de um barbante para contê-la.
Eram grandes contrariedades, mas não as únicas.
O gelo, produto corriqueiro em nosso tempo, percorria uma verdadeira odisseia antes de chegar
ao destino final. Ao deixar os Estados Unidos ou
algum outro país do Hemisfério Norte, era envolto em serragem e acondicionado nos porões dos
navios – parte da embarcação onde as temperaturas eram mais frias. Uma vez desembarcado,
até 40% do volume original podia se perder no
transporte por estradas precárias. E, se isso já não
fosse desencorajador o bastante, os mais insignificantes acessórios tinham que ser importados:
palhões, cápsulas para garrafas, rolhas de cortiça, arcos de ferro etc. A precariedade era tamanha que até as caixas de madeira que traziam a
cevada da Europa eram reutilizadas aqui.
Ao longo dos séculos, a cerveja foi
fabricada com diferentes cereais
como o arroz, o milho, a aveia ou a
cevada. Foi a partir do uso do lúpulo
que a bebida adquiriu amargor e
sabor característicos. O lúpulo é
uma trepadeira perene, cujas flores
apresentam grande quantidade de
resinas amargas e óleos essenciais.
Pode-se dizer que é o tempero
da cerveja e um dos principais
elementos de que os mestrescervejeiros dispõem para diferenciar
suas cervejas das demais
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Na última década do século XIX, no entanto, começaram a surgir
condições para que os empreendimentos se tornassem, ao menos,
alvo de interesse e especulação. De maneira geral, essas condições
eram: o crescimento econômico, o aumento da urbanização e da
rede de serviços, a viabilização do crédito, a consolidação de um
mercado consumidor em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo
e o desenvolvimento tecnológico, com o surgimento dos primeiros sistemas de refrigeração.
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Nada disso teria efeito, no entanto, sem uma disposição para a mudança de mentalidade. Para isso o
constante afluxo de imigrantes europeus foi decisivo. Conhecendo e tratando com pessoas de outros
universos culturais, os brasileiros começavam a questionar tradições arraigadas, interessando-se em
conhecer produtos e em cultivar hábitos desconhecidos.

Com a proclamação da República,
em 1889, o governo Marechal
Deodoro, para estimular o afluxo
de imigrantes, decretou que fossem
considerados brasileiros todos os
estrangeiros residentes no país

O terreno estava preparado para quem se dispusesse a escrever esse novo capítulo da história econômica do Brasil.
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O Brasil importava da Europa, além
da matéria-prima, a maior parte
das peças e artefatos necessários à
fabricação da cerveja no país
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Sobre a cerveja
A mais antiga referência à cerveja foi encontrada por arqueólogos

numa peça produzida entre 2600 e 2350 a.C. Tratava-se de um texto
chamado “Hino a Ninkasi”. Ninkasi era a deusa da cerveja entre os
sumérios e uma tradução aproximada do significado de seu nome
seria “senhora que enche a boca”.

É provável que o processo de fabricação da bebida tenha sido desco-

berto por acidente. Imagine a cena: um lavrador deixa seus grãos de
cevada num vaso e uma chuva os molha. Preocupado, este lavrador
põe os grãos para secar ao sol, decidindo depois fazer a torra dos grãos
umedecidos e secos. Após torrar o malte, ele vê que a consequência foi

uma espécie de sopa ainda desagradável ao paladar. Deixando a
sopa de lado, constata que ela começa a fermentar, adquirindo teor

alcoólico. Misturando mel, gengibre ou qualquer outro condimento,
percebe que está num caminho promissor. Continua fazendo experiências e enfim chega a um resultado interessante, embora o gos-

to final devesse ser azedo, carbonatado e com uma quantidade de
impurezas inaceitável para os padrões modernos.

A Epopeia de Gilgamesh indica que, na região da Mesopotâmia, o

fabrico da cerveja era de responsabilidade das mulheres. Até mes-

mo uma taberneira, chamada Siduri, é citada no poema. Na época,
a cevada, depois de passar pelo processo de germinação, era moída e

moldada em bolos, que, em seguida, recebiam a levedura. Esses bolos
eram posteriormente assados, desmanchados e colocados em potes

com água para fermentar. Ervas aromáticas eram acrescentadas
para se chegar a um determinado sabor.

O Código de Hamurabi (1730 a.C.) indica como a cerveja era importante no império mesopotâmico. Um cervejeiro deveria ser um
homem confiável e de excelente reputação. Caso cometesse algum

deslize, como vender bebida intragável, poderia ser condenado ao
afogamento na própria cerveja que fabricara.

A cevada destinada à produção de cerveja
começou a ser explorada comercialmente
no Brasil a partir de 1930
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Santo Agostinho é considerado o Padroeiro

dos Cervejeiros, mas a bebida tem também
outros protetores celestes, como Santo Adriano, Santo Arnaldo, Santo Arnulf de Metz, São
Wenceslau e São Columbano.

A cerveja tem seu dia internacional: é 5 de

agosto. Ele surgiu de uma comemoração na
cidade de Santa Cruz, na Califórnia, e se ex-

pandiu rapidamente pelo mundo. Graças a
uma iniciativa de blogueiros, que queriam

celebrar as bebidas feitas em nosso país,

o Brasil também tem um dia da cerveja:
5 de junho.

O cereal mais frequentemente utilizado na
fabricação de cerveja é a cevada. Seu cultivo
deve ter se iniciado no Oriente Médio entre

os anos 7000 e 6000 a.C. Tendo servido como

moeda de troca nos primórdios do comércio,
foi, até a descoberta do trigo, o cereal mais
utilizado na alimentação humana, tanto no

fabrico de pão como da própria cerveja. Um
grão de cevada destinado à indústria cerve-

jeira deve apresentar germinação mínima

No Brasil, o cultivo de cevada
é voltado principalmente para
abastecer a fabricação da
cerveja. Originária do Oriente
Médio, foi uma das primeiras
plantas domesticadas
para consumo humano.
Seu ciclo de colheita é de
aproximadamente 110 dias

de 95% e teor de proteína abaixo de 12%. O malte é produzido a partir da modificação do endosperma
do grão sob condições de ambiente controladas. Uma vez ativadas, as enzimas provocam alterações
químicas nos principais componentes do grão, fazendo com que o produto fique em condições de ser

usado na produção de cerveja. O Brasil produz cevada desde 1930, principalmente com cultivos na Região Sul, mas também em áreas de Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

O caldo resultante da fervura de malte torrado e água, rico em açúcares fermentáveis, se chama mosto.

Depois de filtrado, esse caldo recebe o lúpulo e o fermento, transformando-se em álcool e gás carbônico.
Responsável pelo sabor amargo da cerveja, o lúpulo levou um bom tempo para ser assimilado pelos

consumidores. Mel, canela, gengibre, cravo e raízes em geral eram os elementos mais utilizados. Do
século VIII em diante tornou-se comum o uso de uma mistura de artemísia, alecrim, urze, gengibre e
aquileia chamada gruit. Depois do século X, quando se descobriram suas funções como conservante e

contraponto ao gosto doce do malte de cevada, o lúpulo passou finalmente a fazer parte da receita de
uma boa cerveja.
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As cervejas lager (pilsen, em geral) são as preferidas no consumo

República Tcheca. Até hoje, as tentativas de cultivá-lo no Brasil não

suas preferidas, enquanto 11% são admiradores das chamadas cer-

uma planta sensível ao clima e sua principal produção é feita na
foram bem-sucedidas.

Na região norte da Alemanha era comum, até o século XVI, que os
utensílios para preparação de cerveja fizessem parte do enxoval da

noiva. Na província de Mecklembourg, a recém-casada devia recitar uma oração assim: “Meu Deus, ajude a cerveja quando eu a produzir, ajude o pão quando eu o amassar.”

Os maiores produtores de cerveja do planeta são China, Estados
Unidos, Rússia, Alemanha, Brasil, México, Japão e Reino Unido.

Na Alemanha, 90% da produção é consumida internamente, e a

grande maioria das cervejarias observa a Lei da Pureza, do sécu-

em escala mundial: 80% dos consumidores afirmam serem elas as

. 17

Planta trepadeira que chega a medir até sete metros, o lúpulo é

vejas especiais. Ales, stouts e bitter respondem por uma fatia de
pouco mais de 4% do mercado, enquanto quase 2% afirmam gostar mais das cervejas sem álcool. No Brasil, as cervejas tipo pilsener

também são as preferidas – chegam a 98% do total ingerido. Além
do sabor delicado, leve, cor clara e baixo teor alcoólico, elas também
são as que melhor se adequam ao nosso clima.

O Brasil está entre os países que mais consomem cerveja no mundo,
segundo pesquisa feita pela empresa alemã Barth-Haas Group em

2012. Na condição per capita, o Brasil ocupa a 17ª posição mundial,
mas é o terceiro mercado em volume de vendas, ficando apenas
atrás da China e dos Estados Unidos.

lo XVI. Dos 5% exportados, a maior parte vem da Dinamarca e de

marcas que também seguem os padrões dessa lei. O país também
produz 1/3 do lúpulo consumido no mundo.

As primeiras cervejas chegaram ao nosso país ao longo do século
XIX. A maioria era importada, mas havia marcas locais, como Ga-

bel, Guarda Velha e Logos. A qualidade desses produtos era inferior,
uma vez que a fermentação prosseguia após o engarrafamento, ge-

rando ácido carbônico, que pressionava a rolha, que normalmente
era amarrada ao gargalo da garrafa com um barbante.

Estima-se um ganho de 240 calorias para cada 100 ml de vodca,
gim, uísque, conhaque ou rum consumidos. Para uma cerveja co-

mum, de teor alcoólico de 5%, o ganho aproximado é de 43 calorias.
Uma mostra da gradativa evolução do consumo de cerveja pode

ser atestada por essa carta de um comerciante alemão chamado
Oscar Canstatt. Ele escreveu em 1871: “Por muito tempo, o preço de

uma garrafa de cerveja não foi inferior ao de uma garrafa de vi-

nho Mosele, até que ultimamente, devido ao aumento do número
de fábricas de cerveja nas cidades onde vive um número maior de

alemães, os preços reduziram-se. Hoje, por 75 pfennings, já se pode
tomar uma garrafa de cerveja nacional.”
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A primeira década do século XXI
termina registrando o enorme
sucesso comercial do ramo da
indústria das cervejas no Brasil
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Nos primeiros meses de
estadia na nova terra, os
colonos europeus contavam
com a ajuda do Estado
brasileiro. O primeiro grupo
de recrutados alemães era
composto de 226 colonos
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Imigrantes europeus
contribuíram para o
desenvolvimento do Brasil
em setores diversos, como
a indústria, o esporte, a
arquitetura, as artes e a
educação
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Logo após a Primeira Guerra Mundial,
houve uma nova onda migratória em
direção ao país. Dessa vez os europeus
vinham sem apoio institucional.
Instalaram-se principalmente em São
Paulo e no Rio de Janeiro, com a finalidade
de exercer suas profissões e empreender
novos negócios em solo brasileiro
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A partir de 1893, a Antarctica
abandona a produção de gelo e
gêneros alimentícios e se concentra na
fabricação de cerveja e refrigerantes
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Operários no setor de tanoaria
da fábrica Cia. Cervejaria
Brahma. Rio de Janeiro, 1940
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Operários no setor de
engarrafamento da
Cervejaria Hanseática.
Rio de Janeiro, 1939
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Setor de envase da fábrica
da Cervejaria Brahma. Rio
de Janeiro, 1940
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Técnicos no interior da Cervejaria
Brahma, analisando o processo
de fermentação e filtragem da
bebida. Rio de Janeiro, 1940
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A partir da virada do século XX, as
empresas de publicidade tornam-se
parceiras da indústria cervejeira,
construindo imagens em torno
de seus produtos, como cartazes,
ventarolas, monóculos, calendários
e folhetos
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No início do século XX, a Brahma e a
Antarctica incorporaram à promoção
de seus produtos o uso de cores, a
fotogravura e os clichês metálicos. Em
1910, apresentavam anúncios nas
revistas O Malho, Tico-Tico e Fon-Fon
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Heinrich Ferdinand Alexander Simon Stupakoff
Hamburgo, 1856 Hamburgo, 1920
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Heinrich Stupakoff

O

personagem que dá início a esta narrativa, da parte dos
Stupakoff, foi um certo Semën Romanovich Stupakov.
Semën teria nascido em 1772, na província de Chernigov,

cidade histórica localizada ao norte da Ucrânia, que na época era
um centro administrativo do governo russo.
Aos 17 anos, iniciou carreira no conselho de Zemstvo, obtendo a
primeira promoção em 1802 – posteriormente subiria dez graus
na escala hierárquica do funcionalismo. Em 1811, passou a ocupar
o posto de diretor numa intendência do Exército, tendo também
servido no Ministério da Guerra e na Marinha.
Sua vida, bem como a de sua geração, seria marcada por um acontecimento extraordinário e impactante: a invasão de um exército
de mais de 600 mil homens comandados por Napoleão Bonaparte,
na ação que entrou para a história com o nome de Campanha da
Rússia. As lutas sangrentas e a trágica retirada do exército francês
sob temperaturas de até 38 graus negativos, foram fatos que marcaram o século e inspiraram obras como o livro Guerra e paz, de
Leon Tolstoi, e a peça musical “Abertura 1812”, do compositor Piotr
Ilitch Tchaikovsky. Ao fim da guerra, na perseguição que se sucedeu à retirada francesa, Semën estabeleceu-se temporariamente
na cidade de Hamburgo.
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Ao lado: Brasão de armas de
Chernigov, cidade natal de Semën
Romanovich Stupakov
Embaixo: A medalha da Ordem
de Santa Anna era concedida pela
Rússia àqueles que se distinguiam,
seja no serviço público ou por atos
de bravura no serviço militar

Como parêntesis, vale destacar que o irmão de Semën, Ivan Stupakov também foi oficial do Exército, tendo tido papel destacado
na conquista de Paris, em 1814, que levou à primeira abdicação de
Napoleão Bonaparte. Por ações de bravura nessa e em outras campanhas, Ivan recebeu a Medalha de Prata da Ordem de Santa Anna.
Semën permaneceu por dois anos na Alemanha, retornando a
São Petersburgo em 1815. Nessa cidade, em agosto, casou-se com
Yekatarina Semënovna Timofeev, filha de um latifundiário cujo
primeiro nome era igual ao seu: Semën Timofeev. Não se sabe se
esse casamento teria sido previamente arranjado, mas há comprovação de que o casal recebeu uma fazenda como dote e o militar continuou a vida por lá. Ele e Yekatarina tiveram quatro filhos. A título de curiosidade comenta-se que essa fazenda hoje faz
parte da Grande São Petersburgo, sendo inclusive nome de uma
estação do metrô: Bely Krest, no distrito Ladozhsky.
Semën Romanovich Stupakov morreu no dia 15 de março de 1849,
após 40 anos de serviços prestados ao governo de seu país. Recebeu,
por isso, diversas homenagens e condecorações, incluindo-se aí a
medalha de Santa Anna (segunda classe), maior distinção dada a
um oficial do Exército russo. Foi enterrado no Cemitério Ortodoxo de
Smolensky, região próxima à fronteira com a Bielorrússia.
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A ligação de Semën Romanovich com a história das famílias de
Pouco antes de deixar Hamburgo em 1815, Semën se envolvera
com uma jovem de 15 anos chamada Carolina Schnabel e esta engravidou. No ano seguinte, Carolina Schnabel deu à luz o filho que
carregava no ventre e o batizou com o nome do pai. No momento
do registro, houve as esperadas adaptações do russo ao alemão
com o objetivo de facilitar a pronúncia. Em vez de Semën, o menino foi chamado de Simon. Também o “ch” de Romanovich e o
“v” de Stupakov sofreram pequenas transformações, resultando
no nome Simon Romanovitz Stupakoff.
Semën reconheceu a paternidade do filho. Carolina Schnabel, por
sua vez, uniu-se a Johannes Wilhelm Friedrich Wunder, que se
tornou, consequentemente, padrasto de Simon.
Uma carta escrita pelo jovem anos mais tarde foi preservada e
o mostra circulando pela terra onde o pai biológico viveu após o
casamento (São Petersburgo). Nela, Simon faz perguntas à mãe a
respeito de suas obrigações militares na Alemanha, embora profissionalmente tenha seguido a carreira de alfaiate.

Acima: Maria Christina Frederica Wilhelmina
Stupakoff, na Inglaterra, junto aos filhos e ao
marido, Alfred James Buckler
Abaixo: Maria Christina Frederica Wilhelmina
Stupakoff, sua irmã Emma Franziska
Gerhardine Stupakoff e família Pech, em
Hamburgo
Ao lado: Simon com sua esposa e filhos
– Maria Christina Frederica Wilhelmina
Stupakoff; Simon Romanovitz Stupakoff
(pai); Simonie Louise Sophie Caroline
Stupakoff; Johannis Alexander Wilhelm Simon
Stupakoff; Heinrich Ferdinand Alexander
Simon Stupakoff; Dorothea (Dora) Hermine
Wilhelmine Joana Stupakoff; Anna Katharina
Hay (mãe); Emma Franziska Gerhardine
Stupakoff; Simon Heinrich Johannes
Stupakoff. O casal teve ainda mais um filho,
Johannes Theodor Carl Stupakoff, que morreu
prematuramente
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Não muito tempo depois disso, Simon casou-se com Anna Katharina

Os outros três filhos de Simon, o alfaiate, e Anna Katharina Hay

Hay (1820-1887), filha de Mathias Hay e Sophie Margarethe Sahm.

escolheram o Brasil como destino:

Ele e Anna moraram na região de Saint Pauli, em Hamburgo, na

• Johannis Alexander Wilhelm Simon Stupakoff (1859-1943) casou-se

Rua Grindel-Allee, número 63. Simon morreu no dia 23 de janeiro

com Dora Conradine Caroline Richter, teve uma filha (Alice) e vi-

de 1876. Foi pai de oito filhos, dos quais três viveram na Alemanha:

veu um período na cidade de Mendes, no Rio de Janeiro, tendo sido

• Johannes Theodor Carl Stupakoff nasceu em janeiro de 1844 e

sócio da Cervejaria Teutonia, no período de 1895 a 1897. Depois de

morreu prematuramente em 1845.

vender o negócio no Brasil, morou um tempo com o irmão Simon

• Emma Franziska Gerhardine Stupakoff nasceu em 1851, casou-se

nos Estados Unidos e, em seguida, regressou a Hamburgo, onde

com Paul Ernst Pech, dono de uma pequena padaria em Hambur-

morreu no dia 14 de abril de 1943, aos 83 anos. Seus descendentes

go, e teve três filhos. Faleceu em 21 de dezembro de 1946, aos 95

vivem na Alemanha.

anos. Seus descendentes vivem na Alemanha.
• Dorothea Hermine Wilhelmine Joana Stupakoff nasceu em fevereiro de 1847 e casou-se com Paul Huber, mudando-se depois para
São Petersburgo. Não se tem informação sobre seus descendentes.

• Simonie Louise Sophie Caroline Stupakoff foi professora em uma
escola alemã em São Paulo e morreu em Hamburgo. Não se tem
informação sobre seus descendentes.
• O outro filho que decidiu se mudar para o Brasil foi Heinrich Ferdinand Alexander Simon Stupakoff. Ele é, afinal, o personagem

Quanto aos outros cinco, todos emigraram:

sobre quem nos deteremos.

• Simon Heinrich Johannes Stupakoff nasceu em 15 de novembro
de 1854. Foi para os Estados Unidos em 1885, tendo adquirido a

Nascido em 24 de setembro de 1856, Heinrich aportou em Santos

nacionalidade norte-americana em 1891. Abriu a empresa Stu-

em meados da década de 1870 – teria, portanto, pouco mais de 19

pakoff Ceramic & MFG Company, cuja sede ficava na Amberson

anos. Vinha a bordo do navio Amazonas e já casado com Emma

Avenue 401-431, em Pittsburgh, e foi o primeiro industrial a fabri-

Martha Alice Kruse (1861-1941), filha de Johann Gottlieb Kruse e

car pirômetros no país. Continuou vivendo na Pensilvânia, onde

Catharina Maria Dorothea Gerkens. Não se sabe se subiu a serra

hoje vivem seus descendentes.
• Maria Christina Frederica Wilhelmina Stupakoff,
nascida em 1849, mudou-se para a Inglaterra, onde se casou, em 1873, com Alfred James
Buckler. Enfrentou sérios contratempos du-

em um dos trens da São Paulo Railway ou se trilhou a antiga Estrada da Maioridade, mas é certo que obteve emprego como gerente numa fábrica, provavelmente
em decorrência de contatos estabelecidos com
membros da colônia alemã.

rante o conflito mundial de 1914-1918, pois
visitava os parentes em Hamburgo no momento em que a guerra foi declarada, o
que atrasou seu retorno. Quando, enfim,
conseguiu se livrar dos interrogatórios e
entraves burocráticos, desembarcou em
Southampton. Aí, porém, foi vítima de sentimentos antigermânicos e chegou a ter sua
casa apedrejada. Mudou, por causa disso, seu
nome para Mary. Seus descendentes vivem na
Inglaterra.
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Em 1859, o governo alemão decidiu proibir a emigração para o
Brasil. O veto foi uma resposta a denúncias feitas por colonos que

tinham vindo tentar a sorte no país americano. Duras críticas fo-

ram feitas, partindo da própria estadia no Porto de Hamburgo,
que podia durar dias, e também em relação à viagem, que frequentemente era feita em navios com excesso de passageiros, problemas de abastecimento e higiene precária. Uma vez no Brasil, os

imigrantes sofriam com o calor e com a dificuldade de comunica-

ção. Chegando às fazendas, muitos ficavam em alojamentos antes
usados por escravos africanos, à espera de que suas terras fossem

demarcadas. Quando eram, muitas vezes deparavam com um tipo

de solo infértil, que lhes custava a perda de plantações. Vivendo
em colônias isoladas, cercados por grandes matas, queixavam-se
da demora na construção de estradas e obras de infraestrutura

que poderiam ter facilitado sua adaptação. Faltava-lhes crédito

agrícola e a distância dos mercados consumidores encarecia seus
produtos. A liberdade de culto era limitada e a construção de pré-

Os primeiros alemães que chegaram a São Paulo se estabeleceram

cos os casos de maus-tratos. Em consequência dessas reportagens,

gócios ligados ao ramo da alimentação. André Christ e Catharina Ba-

sorte no Brasil, dando início a um novo fluxo migratório, em que

logo em seguida, em 1829. Maria Elizabeth Schrenck abria nesse mes-

profissionais liberais.

Heinrich Unger montou um café e uma hospedaria. Libório Goldsch-

As primeiras colônias agrícolas alemãs no Brasil foram fundadas

Schleider, uma de vinagre. Pedro Francisco Krauer mantinha uma

dios com aparência de igrejas lhes era proibida. Não foram pou-

na região de Santo Amaro e trabalharam, primeiramente, com ne-

diminuiu o número de trabalhadores rurais animados a tentar a

chs inauguraram seus armazéns em 1827. Catharina Doll abriu outro

se destacavam artesãos, operários, comerciantes, intelectuais e

mo período uma padaria e Johan Jacob, uma fábrica de mandioca.

em 1818, nas cidades de Leopoldina e São Jorge de Ilhéus, na Bahia.
Um segundo contingente chegou ao país em 1824, e foi responsável

pela formação de um núcleo populacional em São Leopoldo (RS). O
primeiro desembarque expressivo de colonos, entretanto, só ocorreu três anos depois em Santos (SP). Eram lavradores que vinham

se instalar em terras do bairro paulistano de Santo Amaro e da hoje

mitt abriu uma fábrica de vinhos em 1850 e André, Malvina e Teresa
produção rudimentar de cervejas em 1866 e, assim como ele, Gui-

lherme Philipp e Jacob Michels. A Casa de Banhos da Serêa, de Joseph
Fischer foi outra novidade trazida em 1860 – entre outras coisas, ela

tinha uma máquina de sorvete. Aos poucos, os imigrantes iam dando
um toque de refinamento ao lugarejo caipira onde se comiam içás.

cidade vizinha de Itapecerica da Serra. Uma nova leva, dessa vez

Um personagem notável dos primeiros tempos da imigração foi o

intensifica no final do século XIX, quando já existe, no Brasil, uma

Ladeira do Açu, no Vale do Anhangabaú, o professor trabalhou para

para acolhimento e orientação dos recém-chegados. Outro grupo

instituição que, na infância, o ajudou na Alemanha, a Burschens-

se tratava principalmente de trabalhadores e de intelectuais que

simplesmente de Bucha. Com um jeito boêmio e beberrão, foi um

anos seguintes, sendo substituído pelo fluxo de capital, com subsidi-

isso, angariou a simpatia dos mais jovens. De formação protestante,

de exilados políticos, chegou ao país depois de 1848. A corrente se
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Chegada de imigrantes a Santos.
Primeira visão da cidade

professor Julio Frank (1808-1841). Tendo morado por um tempo na

estrutura organizada pela Igreja Anglicana e a Liga Pangermânica

formar uma sociedade de ajuda aos estudantes pobres, baseada na

numeroso viria após o término da Primeira Guerra Mundial. Aí já

chaft – incapazes de pronunciar o nome, os estudantes a chamavam

queriam se fixar nos centros urbanos. O movimento diminuiu nos

crítico dos costumes conservadores na sociedade paulista e, graças a

árias de empresas alemãs se estabelecendo no Brasil.

foi enterrado no pátio da Faculdade do Largo São Francisco.
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Como era a São Paulo que o jovem Heinrich viu? Com exceção de
uns poucos estrangeiros e do pequeno núcleo de estudantes que
gravitava em torno da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, pode-se dizer que era uma província de aspectos rurais, cuja
vida social se norteava pelo calendário religioso. Escravas africanas circulavam por ruas de terra vendendo quitutes para as poucas pessoas que se punham fora, já que a maioria ficava mesmo
trancada em seus casarões centenários. O convívio se restringia
aos armazéns, onde se falava da vida alheia e se comiam refeições
que raramente saíam da habitual mistura de feijão, farinha, milho e pinhões – de vez em quando uma saúva torrada para variar.
Bairros como o Brás ou Santa Cecília eram considerados distantes,
e as chácaras formavam um modelo esparso de ocupação do solo.
Numa de suas cartas, o poeta Álvares de Azevedo foi implacável
ao descrevê-la:

Nunca vi lugar tão insípido como hoje está São Paulo. Nunca
vi coisa mais tediosa. Se fosse só eu que o pensasse, dir-se-ia

que é moléstia, mas todos pensam assim. A vida aqui é um
bocejar infinito.

Se há aí verdade, há também alguma imprecisão. Um olhar meticuloso notaria algo diferente; ou, pelo menos, que o antigo e o moderno começavam a se misturar. O desenvolvimento da economia
cafeeira e a recém-inaugurada estrada de ferro iam lentamente
dando dinamismo à capital. Negociantes e atores famosos, como
Sarah Bernhardt e Ernesto Rossi, se hospedavam no Grande Hotel, atraindo atenção e curiosidade. Pela primeira vez em muitos
anos, circulava algum dinheiro na província e, uma vez satisfeitas
as necessidades de sobrevivência, os paulistanos estavam ansiosos para experimentar novidades.
Em cima: A Avenida Paulista, inaugurada
em 1891, era dividida em três faixas: uma
para bondes, a do centro para carruagens e
a outra para cavaleiros – todas ladeadas por
magnólias e plátanos
Embaixo: Os bondes circulavam em São Paulo
desde 1872. Na Rua Direita, região central
da cidade, a implantação de trilhos se deu a
partir de 1900
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Hoje isso pode parecer absurdo, mas uma dessas novidades era o
gelo. Quando os moradores de São Paulo viram chegar os primeiros carregamentos, ficaram admirados. Por volta de 1857, só homens ricos, que frequentavam casas de banho, podiam entrar em
contato com esse novo e misterioso produto. Aos poucos, porém,
ele foi se tornando acessível.
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Em 1866, um anúncio publicado no jornal O Cabrião propagava a abertura de uma casa de banho, na
Rua São Bento, denominada “Casa de Banhos da Serêa”, e destacava: ali se vendiam sorvetes aos clientes. Não demorou para que o gelo se tornasse uma necessidade para os paulistanos ricos no verão.
Heinrich Stupakoff interessou-se pelo negócio quando a fabricação do gelo se tornara possível através do processo de evaporação rápida. A oportunidade se apresentava e ele se entregou a ela. Não
há registros disso, mas é possível que tenha importado uma máquina a vapor. Uma vez cortados os
blocos, a entrega era feita em carroças, possivelmente nas primeiras horas do dia, para evitar perdas
com a exposição ao sol. Seus principais consumidores eram hotéis, restaurantes, mercearias e locais
públicos onde se servia algum tipo de bebida. Normalmente mais intolerantes com o calor, os estrangeiros estavam entre seus principais clientes.
Heinrich fazia a entrega pessoalmente e, pelo que se pode concluir das datas, teria mantido esse empreendimento por mais ou menos dez anos. Tinha evoluído um bocado desde que chegara e agora ganhava dinheiro. Poderia ter se contentado com isso, mas não reagiu assim. Atento para a boa acolhida dos produtos refrigerados, começou a pensar em um passo mais ousado: a fabricação de cerveja.
Já vimos que isso não era um empreendimento fácil no Brasil do século XIX, mas alguns imigrantes alemães haviam dado os primeiros passos. Por volta de 1873, Louis Bücher abrira uma pequena
fábrica na Rua 25 de Março, número 2; perto dali, no número 95, ficava o botequim de Jacob Frederichs. A bebida e o fato de haver um local específico para consumi-la eram mais duas novidades
para os paulistanos.

Os sorvetes, anunciados
em jornais, e a venda de
cerveja gelada eram as
novidades oferecidas na
Casa de Banhos da Serêa,
frequentada pela elite
paulistana entre os anos de
1850 e 1880
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Após fazer a pesquisa de mercado, como se diz na linguagem de hoje, Heinrich Stupakoff partiu para
os primeiros testes de produto. E o resultado foi animador. Registros de 1877 comprovam que a bebida por ele produzida tinha boa aceitação no Bar Stadt de Berna, na Rua São Bento, de propriedade do
amigo Victor Nothmann. Só como nota, o Stadt de Berna ficou famoso na velha São Paulo por servir
uma sopa de tartarugas, iguaria até então desconhecida na região.
Com o conhecimento adquirido no negócio do gelo artificial, ele estava pronto para superar as dificuldades que o clima impunha ao processo de fermentação e iniciar a produção de uma cerveja cuja
levedura trabalha numa temperatura mais baixa. Esse, aliás, era o sonho dourado dos industriais da
época, já que essa variedade de cerveja era límpida, conservava-se melhor, podia ser fabricada em
grandes quantidades e vinha sendo bem recebida pelo público, em parte por causa da aparência e em
parte por causa do teor alcoólico mais baixo.
O empresário iniciou, então, uma série de viagens com a mulher e os três filhos à Alemanha para
dedicar-se ao estudo da fabricação de cerveja, a observar os progressos na fabricação de máquinas
frigoríficas e a sondar a contratação de profissionais e mestres-cervejeiros.
Sua nora, Frieda Stupakoff (1885-1977) escreveu, aos 78 anos, um livro de memórias com o título Ein
Leben (Uma vida). Apesar da idade avançada, deixou o relato minucioso de alguns aspectos da vida
da família, entre eles o da dificuldade de deslocamento no final do século XIX:

Na página anterior:
As transformações urbanas da
cidade de São Paulo surgiram
de forma mais intensa em
decorrência da riqueza
produzida pelo café e pela
implantação da Ferrovia SantosJundiaí, no final do século XIX
Abaixo:
Os navios alemães da Cia. de
navegação Hamburg-Süd muito
contribuíram para o conforto
das viagens transatlânticas
entre a Europa e a América do
Sul durante os anos 1876 e 1903

Naquela época, a viagem entre Hamburgo e Santos durava de cinco a seis semanas, dependendo

do número de paradas que eram feitas nos portos do caminho. Os navios eram pequenos e não
eram equipados com rádio ou radar. Eu cheguei a conhecer famílias que chegaram ao Brasil a
bordo de navios a vela. Meu sogro preferia não fazer essa viagem entre os meses de outubro e no-

vembro, quando ocorrem mais tempestades em alto-mar. Quando alguém da família estava via-

jando, ele não se divertia; não ia ao teatro nem frequentava os concertos. Durante semanas, ficava
esperando um telegrama para confirmar a chegada do parente, são e salvo, no porto desejado.

Mesmo diante desses temores e preocupações, Heinrich Stupakoff não se furtou de atravessar o oceano.
E várias vezes. Há registros de viagens pela companhia Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts
-Gesellschaft em vapores como o Paraguaçu, o Pernambuco, o Tucuman, o Hohenstaufen, o Saale
e o Amazonas. Em 1890, há o registro de que o vapor Santos deixou Hamburgo com a família toda
à época, ou seja, ele, a esposa e os filhos nascidos até então: Otto, Walter e Hans, que tinha apenas
um ano e meio. A cada viagem, o empresário trazia pessoal ou uma nova peça de maquinário. Pela
última década do século XIX, tinha reunido as condições para dar início a uma produção em escala
industrial em São Paulo.
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Assim nasceu a Fábrica de Cervejas Bavária. Ela foi inaugurada de forma solene em 20 de
outubro de 1892, época em que Heinrich tinha 36 anos. O prédio ficava na Avenida Bavária (atual Presidente Wilson), numa região considerada distante do centro e conhecida
como prados da Mooca. Apesar do inconveniente, a localização garantia uma vantagem
logística: seus armazéns davam as costas à linha férrea, o que facilitava enormemente o
recebimento de materiais e o escoamento da produção.
Abaixo: Conhecidas como
lager, as cervejas de baixa
fermentação só começaram
a ser produzidas em larga
escala no século passado,
com a invenção da máquina
frigorífica
Na página ao lado: Em 1892,
a Cervejaria Bavária inaugura
em São Paulo sua fábrica na
Mooca

Deixando o Palácio dos Campos Elísios, as autoridades embarcaram em bondes às 14h e se
dirigiram para a Mooca. Entre elas estavam o presidente da província, Senhor Bernardino
de Campos, e os secretários de Agricultura e Justiça, Alfredo Maia e Siqueira Campos. Deputados, senadores, comerciantes, industriais e jornalistas completavam a caravana. A cerimônia de abertura teve pompas de grande evento, com uma banda alemã tocando o hino
nacional brasileiro, e foi encerrada com esse mesmo grupo tocando canções germânicas.
Alfredo Moreira Pinto, autor do livro São Paulo em 1900, publicado em 1979, descreve suas
impressões sobre a unidade:

O prédio não tem estilo; é, porém, alto, vasto, vistoso e todo construído de tijolos.
Em frente fica-lhe o escritório, em bonito chalé. A fábrica ocupa uma extensão de

250 metros de frente por 100 de fundos. A parte mais alta do edifício tem 30 metros
e a chaminé, 36.

Moreira Pinto ressalta que o capital empregado era de 4 mil contos, sendo metade alemão
e metade brasileiro.

Todos os maquinismos são construídos na Alemanha e na Suíça, e são os mais modernos nesse ramo de fabricação.

O autor destaca que todas as máquinas foram montadas na Alemanha e eram as mais
modernas de que se dispunha então:

Para a fabricação há três grandes máquinas a vapor, além de um grande número

de motores, bombas etc. As três máquinas grandes têm a força de 80, 160 e 300
cavalos. (...) Estes três motores servem principalmente para a fabricação de gelo e
para resfriar a sala de fermentação e adegas frigoríficas. São distribuídas em duas
enormes casas de máquinas modeladas pelas melhores fábricas da Baviera, cuja
cerveja é tão afamada.

cerveja_55.indd 40

20/03/2013 09:58:06

por Alfredo Moreira Pinto:

. 41

A estrutura de recebimento de mercadorias também era elogiada

A fábrica possui um desvio da linha inglesa que possibilita
transportar de Santos para o quintal da fábrica todos os pro-

dutos importados, principalmente cevada, garrafas, carvão e

os maquinismos, cujos volumes são muitas vezes de um peso
excessivo. Além disso um girador, que a fábrica mandou construir, divide o desvio em cinco partes, nas quais as mercado-

rias podem ser carregadas aos seus depósitos. Fabricam-se na
Bavária as seguintes qualidades de cerveja: Pilsen, Munchen e
Export, que são vendidas em barris ou em garrafas.
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Heinrich Stupakoff (centro) e
funcionários à frente da fábrica de
cerveja Bavária, 1904
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Em sessão de 7 de novembro do mesmo ano, a Junta Comercial
de São Paulo arquivava, sob os números 23 e 24 do Livro de Registros, as marcas Export-Bier e Lager-Bier, primeiras de uma série
que logo viria a cair no agrado do público. Com tantos investimentos e know-how, não é de admirar que já em 1893, segundo afirma
o mesmo Moreira Pinto, a companhia tenha sido premiada com
uma medalha de ouro na Exposição Universal de Chicago.
Apesar do sucesso e do consequente enriquecimento, Heinrich
Stupakoff era um homem trabalhador, de modos frugais e detestava toda forma de exibicionismo. Morava na Alameda dos Bambus, 48 – atual Avenida Rio Branco, no centro da cidade.
Em 12 anos de vida, a Cervejaria Bavária progrediu a ponto de
abrir uma filial no Rio de Janeiro, no Morro da Babilônia, Tijuca.
Renovando a produção, lançou marcas famosas à época, como
União, Tívoli e Aliança. Chegou a ter, em sua folha de pagamento,
mais de 200 funcionários e ostentou uma produção que superava
os 130 hectolitros.

A cerveja Bavaria,
recebeu a medalha
de ouro na Exposição
Universal de Chicago em
1893. Esta imagem é de
1895. Em outubro de
1898, a marca Bavária
foi registrada na Junta
Comercial de São Paulo
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Ao mesmo tempo em que ganhava dinheiro, o empresário juntava esforços com membros da comunidade alemã
para retribuir o acolhimento que ele e seus compatriotas
haviam tido em sua chegada ao novo país. Graças às suas
campanhas de arrecadação de fundos, a capital paulistana foi presenteada com escolas e o Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, fundado em 1897.
Cantor, violinista e violoncelista, Heinrich também fazia
apresentações com trios e quartetos. Mesmo enfrentando dificuldades operacionais, realizou uma proeza que
entrou para a história da pequena comunidade alemã de
São Paulo ao organizar, produzir e dirigir a encenação da
ópera Alessandro Stradella, de Frederick von Flotow (18121883), na qual ainda foi regente e cantou como barítono.
O jornal A Província de São Paulo publicou, em janeiro de
1877, uma nota a respeito de uma de suas apresentações no
Club Internacional:

O Senhor Stupakoff cantou muito bem a ária do bai-

xo da Marion, de Ponchieli, e muito mais teria sobressaído a sua linda voz se a sala tivesse melhor acústi-

ca. Essa ária de Marion, eminentemente dramática

e de sabido apreço, deu ensejo ao Senhor Stupakoff
de colher os mais calorosos aplausos.

Frieda Stupakoff fala dessa paixão do sogro pela música e pela ópera, mas de outro ponto de vista: ela relata
como ela era encarada por seu marido Otto Stupakoff
(então uma criança) e os demais filhos do patriarca:

Todos os domingos pela manhã, os meninos eram
obrigados a tocar música para seu pai, para que ele
pudesse verificar o que tinham aprendido durante a

semana de estudo. Eles tinham muito medo dessas
apresentações e do seu jeito autoritário e exigente.
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Apesar de dedicar toda essa energia ao trabalho e às artes, ao completar 48 anos, em 1904, Heinrich Stupakoff começou a considerar
a possibilidade de voltar para a Alemanha. Já era um homem rico
e bem estabelecido; prova disso é que possuía um dos dois únicos automóveis da capital paulistana. Porém, como dava extrema
importância à formação cultural, queria proporcionar aos quatro
filhos uma instrução conforme os padrões considerados ideais à
época – no Brasil, eles estudavam com professores particulares.
Outro estímulo para a mudança foi, provavelmente, seu amor às
artes – amor difícil de ser correspondido na São Paulo rude e pragmática do início do século XX. Conta-se que, na juventude, Stupakoff teria desejado seguir carreira nos palcos (só não o fez por
conta de uma inflamação na articulação do quadril). A casa na qual
veio a morar em Hamburgo era repleta de pinturas, esculturas e
objetos valiosos que comprava na Europa. O banheiro, segundo a
nora Frieda, parecia uma capela com azulejos trazidos da Espanha.
A banheira era de mármore marrom e o corrimão de bronze batido.
Na Europa, seu gosto foi mais apreciado e reconhecido.
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Na página anterior: A ópera
Alessandro Stradella foi dirigida por
Heinrich Stupakoff, em São Paulo,
em 1889
Ao lado: Estas são as últimas linhas
da canção composta por amigos
de Stupakoff como presente de
despedida por ocasião de sua
vinda ao Brasil: “Tomara que
no país distante a sorte floresça
ricamente. Tomara que volte um dia
alegremente para a casa paterna
novamente. Por isso amigos,
levantem os copos e brindem!
Esvaziem os copos pelo bem-estar de
Heinrich, até a última gota então!
Hurra! Hurra! Hip! Hip! Hurra!
Hurra! Brasil”
Embaixo: Residência da família
Heinrich Stupakoff em Hamburgo,
Mittleweg, 48
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Nessa época, alguns dos entraves que tanto incomodavam os pioneiros já haviam sido superados.
Mostrando poder de articulação junto às autoridades alfandegárias, as principais cervejarias conseguiram que o governo quadruplicasse os impostos de importação em 1896, medida que ainda se
repetiu em 1904. A indústria nacional havia se fortalecido e tinha tudo para crescer.
Superadas as resistências familiares e com a decisão de partir consolidada, começavam os entendimentos com a candidata principal à compra: a rival Companhia Antarctica Paulista.
Fundada em 1885 pelo empresário Luís Salles, a Antarctica fora no princípio um abatedouro localizado no bairro Água Branca. Sem projeto específico para os negócios, atuava na fabricação de
banhas e presuntos, possuía uma fábrica de gelo e ainda mantinha câmaras frias para estocagem
de alimento. Como não havia número suficiente de animais para abater, Salles pretendia dar
um melhor emprego à máquina de fazer gelo
que havia adquirido e, para isso, se associou a
Louis Bücher, que, como apontamos acima, tinha uma pequena fábrica na Rua 25 de Março.
Graças à união dos dois, o abatedouro se transformou na primeira fábrica de cerveja de baixa
fermentação da cidade. Mais tarde, sob a direção da firma Zerrener, Büllow e Cia., a empresa
se modernizou e começou a se expandir.
Além de superar essas primeiras dificuldades,
a companhia conquistou simpatia e ganhou
lugar no coração dos paulistanos, entre outras
coisas, por ter disponibilizado ao público, no final do século XIX, um terreno de 300 mil metros quadrados, contíguo à área da fábrica. Seu
nome era Parque da Antarctica. O local possuía
Parte externa
da Companhia
Antarctica Paulista,
no bairro da Água
Branca, 1888

uma vasta área verde com lago, coreto, bosques,
parque infantil, restaurantes, choperia e espaços reservados para prática esportiva. Grandes eventos, como lutas de boxe e corridas de automóveis, passaram a ser realizados no local. Com a crescente popularidade do futebol, o campo passou a ser requisitado para sua prática, e o primeiro jogo
da história do Campeonato Paulista, Mackenzie College 2 x 1 Germânia, foi realizado ali, em 1902.
Mais tarde, em 1917, com ajuda do Grupo Matarazzo, o terreno foi comprado pelo Palestra Itália
(atual Sociedade Esportiva Palmeiras), tornando-se o estádio do clube.
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Corrida pelo Parque Antarctica com
os competidores calçados, vestidos
de colete e gravata. São Paulo, 1905

A negociação que levou à compra da Bavária se deu no momento em que a Antarctica já havia se
tornado a maior indústria do ramo de bebidas em São Paulo e seguia a passo firme numa política
de expansão e consolidação setorial. A aquisição de fábricas era parte importante dessa estratégia e,
para manter uma cordialidade na disputa pelo mercado, ela já vinha negociando nos bastidores com
outra gigante do ramo, a Cervejaria Brahma, do Rio de Janeiro, em um pacto que, conforme registro
do texto “Breve notícia sobre a origem da cerveja” e nota do artigo de Edgar Köb no artigo “Como a
cerveja se tornou bebida brasileira”, publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, foi chamado de Federação. Esse acordo, firmado bem antes de qualquer legislação sobre política
da concorrência, definia as áreas de atuação de cada empresa, os volumes de venda e os preços a
serem cobrados nas diferentes regiões do país.
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Assim, em 1904, a Companhia Antarctica Paulista assumiu o controle da Bavária, pagando por isso
o valor de 3:700$000 (três contos e setecentos mil réis). Outro ativo da empresa, a filial do Rio de
Janeiro no Morro da Babilônia, foi adquirida por um grupo alemão de quem falaremos adiante, a
Hermann, Stolz e Cia., que trabalhava em parceria com a Brahma.
Numa demonstração de que seu talento empresarial era temido, Heinrich foi solicitado a assinar um documento garantindo que nem ele nem seus filhos abririam uma cervejaria concorrente no Brasil. Sua ligação com o negócio ficou
então restrita às ações que recebeu em troca da venda da
unidade Bavária do Rio de Janeiro à Brahma.
Apesar da venda da fábrica e de seu retorno à Europa, o empresário não se desligou totalmente do ramo. Além da participação acionária da Brahma ele passou a trabalhar em seu
escritório montado em 1893 em Hamburgo. Uma vez na Alemanha, tornou-se agente comercial cuidando da relação entre
as fábricas brasileiras e seus fornecedores europeus. Heinrich
tornou-se assim um intermediário na compra de máquinas,
equipamentos e matéria-prima de países europeus como a
própria Alemanha e o estado que viria a ser a Tchecoslováquia.
Interior do escritório de Heinrich
Stupakoff em Hamburgo. Da janela,
pode-se avistar a Nikolai Kirche,
o mais alto prédio do século XIX,
destruída durante a Segunda Guerra
Mundial. O prédio do escritório se
manteve firme. Ao lado, a imagem
da igreja em 2010
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Seu escritório ficava na Trostbrucke, 1, Laeisz Hof, no lugar
conhecido como Kontorhaus. De sua janela ele podia avistar
a Nikolai Kirche (destruída na Segunda Guerra Mundial) e o
Hopfen Mark, ou mercado de cevada. Também nos arredores
estavam o escritório da companhia marítima Hamburg-Süd,
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cujos serviços ele tanto utilizara em suas viagens, a região dos armazéns, no porto, chamada Speicherstadt, e a antiga Prefeitura (Rathauss). Dali Heinrich negociava com cervejarias da América Latina
e América do Norte, como a própria Antarctica, a Brahma e, curiosamente, futuras parceiras dessas duas empresas dentro de cem anos:
a argentina Quilmes e a norte-americana Anheuser-Busch.
Para sua felicidade, ainda pôde dar largas demonstrações de mecenato cultural em meio a uma sociedade mais afeita às artes e
que sabia apreciar o valor das suas contribuições. Continuou realizando concertos musicais e patrocinando espetáculos de diversas
naturezas em um auditório construído em sua casa de Hamburgo.
Apesar da prosperidade e da condição confortável, continuava
dando mostras de uma arraigada parcimônia. Alguns gestos chamaram a atenção da nora Frieda e foram registrados em seu livro:

A casa dele ficava entre duas paradas de bonde, e ele preferia
caminhar uns cinco minutos até a parada da frente para econo-

mizar alguns centavos. Muitas vezes fazia isso debaixo de chuva.
Heinrich Stupakoff faleceu em Hamburgo, a 11 de abril de 1920.
Tinha 63 anos. Foi enterrado no lado externo de um mausoléu
que mandou construir em 1916 no Cemitério Ohlsdorf. “Trabalhei bastante e quero um lugar amplo e confortável para descansar”, teria dito. A opção pelo lado de fora é mais um testemunho
a respeito de sua natureza poética. Queria ser sepultado ali para
“poder ver as estrelas”.

Em cima:
Prédio em que se situava
o escritório de Heinrich
Stupakoff em Hamburgo
Embaixo: O mausoléu
da família Stupakoff está
localizado no Cemitério de
Ohlsdorf, em Hamburgo
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Filhos
O filho mais velho de Heinrich Stupakoff, Carlos Ernesto Otto
Stupakoff (1885-1968), retornou ao Brasil aos 25 anos, para trabalhar como sócio na firma de um conhecido de seu pai. Desde
1906, era noivo de Frieda Charlotte Johanne Schmahl, a futura
autora do livro Ein Leben, já mencionado anteriormente.
Escrevendo cartas que levavam até sete semanas para chegar
à Europa, Otto relatava à futura esposa como estava sendo sua
adaptação aos negócios e ao país que deixara quando criança. Em
termos mais práticos, avisava ter alugado uma casa para ambos
no elegante e longínquo bairro de Higienópolis, em São Paulo.
Frieda, por sua vez, aguardava os acontecimentos para tomar
qualquer decisão a respeito de seu futuro. O plano dos dois era
realizar o casamento na Alemanha, mas a morte inesperada do
Da esquerda para a direita, sentados:
Carlos Ernesto Otto, Emma Martha Alice,
Heinrich Ferdinand Alexander Simon.
Da esquerda para a direita, em pé:
Walter Matheus Simon, Henri Erwin,
Hans Augusto Antonio
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sócio de Otto levou-os a mudar de ideia. Assim que ficou decidido que o casamento seria no Brasil, ela foi à prefeitura fazer um
juramento de que era solteira e começou a dizer adeus a vários
parentes e amigos. Frieda descreve a emoção que sentiu ao deixar
a Alemanha:

20/03/2013 09:58:38

. 52

No dia 15 de setembro de 1909, o barco Cabo Verde me trouxe jun-

to com minha acompanhante, a senhora Kiefert, até meu novo

lar. Minha família estava toda reunida para se despedir e eu es-

tava com a sensação de ser outra pessoa, pois deixei um pouco
de mim junto com cada um que deixei para trás. Na hora que a

sirene do navio tocou, engoli minhas lágrimas e observei o barco
seguir ao longo do Rio Elba.

Otto e Frieda viveram o restante da vida no Brasil. Assim como o pai,
Otto tinha o sentimento de que não fazia sentido ganhar dinheiro
desenfreadamente sem dar algo em retribuição à sociedade. Ele fez
parte da diretoria da Deutsche Schule, instituição fundada pela colônia alemã em 1879, incumbindo-se de fazer o pedido de compra de
materiais inexistentes no Brasil.
No tempo de Otto, a escola funcionava na Praça Roosevelt, no local
onde hoje está o Colégio Caetano de Campos. Como a demanda por
matrículas era constante, ela também abria filiais na “periferia” da
época, ou seja, Consolação e Barra Funda. No período da Segunda
Guerra Mundial, o colégio teve seu nome modificado para Visconde
de Porto Seguro, em homenagem a Francisco Adolfo Varnhagen, historiador e diplomata teuto-brasileiro.

Acima: Frieda e Otto Stupakoff
Ao lado: Victor Nothmann e
Martinho Buchard projetaram
em 1890 o elegante bairro de
Higienópolis, onde viveram
Otto e Frieda Stupakoff
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Embora em número muito menor que italianos, portugueses, árabes e espanhóis, os imigrantes germânicos aos poucos fizeram sentir sua presença na vida social e cultural de São Paulo. Só para se ter uma

ideia, nos anos 20 do século passado a cidade chegou a ter cerca de 40 escolas alemãs, dentre as quais se

destacavam o Colégio Visconde de Porto Seguro e o Colégio Humboldt, ainda em atividade. A Sociedade

Beneficente Alemã, em funcionamento desde 1863, mantém um asilo e um orfanato. No setor de saúde,
foram pelo menos duas grandes contribuições: os Hospitais Oswaldo Cruz e Santa Catarina.

Outra importante contribuição germânica veio de arquitetos e urbanistas como Victor Nothmann e

Frederico Glete. Após comprar a Chácara Charpe no último quarto do século XIX, os dois lotearam a
área e projetaram, com ajuda do engenheiro Hermann von Puttkamer, o bairro chamado de Campos

Elísios, primeiro planejado da cidade. Uma vez aprovado o loteamento, construíram ali casas inspiradas no estilo francês do século XIX, e que vieram imediatamente a cair no gosto dos ricos cafeicultores
do interior. Campos Elísios se tornou mais tarde a sede do governo estadual paulista.
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No primeiro dia de seu
funcionamento, a escola
localizada na Rua Florêncio
de Abreu encarregava-se
da educação de 57 alunos.
Chamava-se Deutsche Schule
(Escola Alemã), atualmente
Colégio Visconde de Porto Seguro.
Em setembro de 1886, recebeu a
visita de Dom Pedro II
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Otto também participou da fundação do Sport Club Germânia.
Fundado a 7 de setembro de 1899, o clube foi um exemplo da influência alemã na prática do esporte no Brasil. Apaixonados, de
forma geral, pela ginástica, os imigrantes já tinham formado algumas associações até que, liderados por Hans Nobiling, fundaram um clube de futebol que teve papel importante nos primeiros
tempos do esporte no Brasil.
O Germânia disputou por 26 vezes o Campeonato Paulista e teve em
sua equipe craques como Hermann Friese e Arthur Friedenreich,
considerado o mais destacado jogador brasileiro até o aparecimento de Pelé. Foi campeão do torneio estadual em 1906 e 1915.
Assim como aconteceu com o colégio, o clube se viu obrigado a
mudar de nome no período da Segunda Guerra, quando o governo
de Getúlio Vargas exigiu que entidades desportivas e sociais não
representassem outras nacionalidades. O Germânia tornou-se o
Esporte Clube Pinheiros e, com o tempo, deixou de ser uma agremiação exclusivamente futebolística, dedicando-se a esportes
amadores e atividades sociais.

Getúlio Vargas reconheceu a
situação de beligerância entre
o Brasil, a Alemanha e a Itália
e declarou, em 1942, o estado
de guerra em todo o território
nacional. Alemães e italianos
residentes no país foram obrigados
a se adaptar à nova situação
Uma jardineira do Germânia
transportava os sócios de um ponto
na Rua Augusta até o clube. São
Paulo, 1930
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O segundo filho de Heinrich Stupakoff e Emma Martha Alice Kruse se chamava Walter
Matheus Simon Stupakoff. Nasceu em São Paulo, em 1887, mas não teve o mesmo gênero
de vida operosa que caracterizou o pai e os irmãos. Contraiu sífilis e morreu cedo, aos 41
anos, ao que parece pela demora no tratamento da doença. Foi enterrado no Cemitério
Ohlsdorf, de Hamburgo, no ano de 1928.
O terceiro filho foi Hans Augusto Antonio Stupakoff (1888-1962). Nasceu em São Paulo, estudou na Alemanha e voltou para o Brasil – morava na Rua Turiaçu, no bairro Água Branca.
Em 1926 foi a Hamburgo visitar a mãe, quando conheceu Hella Hedwig Güttler, com quem se
casou em 1929, indo morar na cidade de Bad Harzburg.
Hans trabalhou por um período no escritório de importação e exportação de cevada, lúpulo e malte fundado por seu pai em Hamburgo, a firma H. Stupakoff, e também abriu
uma loja que vendia café do Brasil e de outros países sul-americanos.
Proprietário de uma casa grande e confortável, Hans relutou em deixar a Alemanha durante o período da Segunda Guerra Mundial, mas a dificuldade de trabalhar foi determinante e ele acabou se convencendo de que o melhor era reunir-se à família no Brasil.
Embarcados a bordo do navio Santarém, voltaram ao país em 1947.
A família teve uma passagem pelo Rio de Janeiro, ficando em Santa Teresa e hospedando-se no Hotel Vista Alegre. Um pouco depois disso, mudaram-se para Petrópolis, onde

A implantação de
povoamentos na
Região Sul do Brasil
começou em 1824,
com imigrantes
alemães, e continuou
depois de 1875, com
os italianos

Hans viveu o resto de seus dias e onde faleceu no ano de 1962, aos 73 anos.
O filho mais novo de Heinrich e Emma se chamava Henri Erwin Stupakoff (1896-1957).
Único dos quatro nascido em Hamburgo, ainda jovem ficou à frente do negócio de intermediação com as cervejarias da América do Sul e América do Norte, a firma H. Stupakoff.
Veremos à frente que ele terá um interessante papel na história das duas famílias.

Diversas cidades brasileiras se originaram ou tiveram forte presença de núcleos

populacionais alemães. As mais conhecidas são Petrópolis, Nova Friburgo, Juiz
de Fora, Teófilo Otoni, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gramado, Nova Petrópo-

lis, Teutonia, Santo Ângelo, Blumenau, Joinville, Pomerode, Brusque e São Bento
do Sul. Atualmente, 20% da população do Estado de Santa Catarina é considerada de ascendência alemã.
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Na página anterior: Mensagens
preservadas em cartõespostais resistiram ao tempo e
tornaram viva a lembrança de
antepassados. Ao chegar ao Brasil,
Otto Stupakoff morou no Hotel
Central, no Rio de Janeiro, e de lá
mandava notícias à noiva Frieda,
residente em Hamburgo
Ao lado: O navio de passageiros
Cap. Arcona era o mais famoso
dos transatlânticos a singrar os
dois lados do Oceano Atlântico
na rota para a América do Sul.
Na época de sua construção, era
o maior navio construído em
estaleiros alemães no período
pós-guerra
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Acima: Vista do primeiro parque
fabril da Bavária, na Mooca, em
São Paulo (SP), que foi adquirida
pela Cia. Antarctica Paulista, 1904
Na página ao lado:
Envasamento de chope
na Fábrica Bavária, em
São Paulo, s.d.
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Equipamentos modernos
instalados na Fábrica da
Bavária no início de sua
produção industrial permitiram
a obtenção de uma bebida
límpida e cristalina. Na fase
final do processo de fabricação,
a cerveja é maturada e
fermentada em tanques, cuja
temperatura é rigorosamente
controlada. No pátio, as
carroças de tração animal
cedem lugar a modernos
caminhões
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Documento da venda da fábrica de
cerveja de Johannis (João) Stupakoff,
em Mendes. À direita, destaque
às assinaturas de João e Henrique
Stupakoff, 1897
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Cervejaria Bavaria – Livro de Visitantes, 1900
A marca Tivoli, de Henrique Stupakoff & Cia.,
foi registrada em 24 de maio de 1902 na Junta
Comercial da cidade de São Paulo, tendo sido
renovada pela Cia. Antarctica Paulista em
12/5/1917 (sob o nº 3.144), em 7/12/1932 (sob o
nº 34.548) e em 22/3/1948 (sob o nº 103.349). A
arte do rótulo foi elaborada pelo Estabelecimento
Litográfico C. Cardinale, de São Paulo
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Johann Friedrich Künning
Bremen, 1872 Rio de Janeiro, 1938
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Johann Künning

N

ascido em Bremen, no dia 31 de maio de 1872, Johann Friedrich Künning era filho de um capitão da marinha mercante cujo nome era igual ao seu, e de Adelheid Wicke.

Johann Friedrich, o pai, nasceu em 22 de junho de 1840 e morreu em
31 de dezembro de 1908; Adelheid Wicke veio ao mundo em 13 de
fevereiro de 1842 e faleceu em 15 de março de 1915. Johann Friedrich,
o filho, mostrou desde cedo um forte tino empresarial, tanto que
deixou sua casa aos 18 anos para trabalhar no escritório brasileiro
de uma firma alemã chamada Hermann, Stolz e Cia.
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É preciso ter em mente que, quando se fala de Alemanha no início do século XIX, o atual es-

rio Romano-Germânico foi dissolvido. Em seu lugar, surge, no Tratado de Viena de 1815, um
conglomerado de unidades políticas independentes de uma figura de comando central (condados, ducados e cidades livres), unidas por tradições mais ou menos comuns e por uma lín-

gua próxima, também em processo de unificação, embora em muitos lugares se falassem
dialetos. O atual país se dividia entre os reinos da Prússia, Baviera, Württemberg, Hannover

e Saxônia; os grão-ducados de Mecklenburg-Schwerin, Strelitz, Oldenburg, Hesse-Darmstadt,
Saxe-Weimar e Baden; o eleitorado de Hesse-Kassel; os ducados de Brunswick, Nassau, Anhalt-

-Dessau-Bernburg-Köthen, Saxe-Coburg-Gotha, Saxe-Meiningen, Saxe-Altenburg, Saxe-Hild-

burghausen e Holstein; parte dos Países Baixos; as quatro cidades livres de Frankfurt-Meno,
Bremen, Hamburgo e Lübeck, e ainda outros pequenos principados independentes. Essas pequenas unidades remanescentes do feudalismo eram obviamente pressionadas pelos Estados

modernos que a cercavam: Império Austríaco, França e crescentemente a Prússia, que tomou
a liderança de influência ao propor uma união aduaneira (Zollverain) em 1834. A unificação
política foi consolidada pelo prussiano Otto von Bismarck em 1871.

Em meio ao processo de unificação alemã, problemas socioeconômicos, causados pelo advento
da Revolução Industrial, surgiam na Europa. Sem condições de competir comercialmente com
lavouras onde já havia maquinário, uso de fertilizantes e um sistema racionalizado de escoa-

mento da produção, os camponeses se viam obrigados a vender propriedades, dando início ao
processo de êxodo rural. Como as cidades não tinham estrutura para abrigar aquela massa de
famintos e desempregados, uma campanha em prol da emigração foi posta em marcha, o que

incluía cartazes, fotografias e folhetos distribuídos por agências especializadas. Nessas peças
de divulgação, descrevia-se a vida nas novas colônias, muitas vezes exagerando nos aspectos

positivos. Havia ainda informações a respeito de países que se dispunham a receber colonos,
próximas partidas dos navios e até preços de passagem. Por outro lado, após a promulgação de
leis como a do Ventre Livre, o Brasil se via às voltas com a redução do trabalho escravo e uma

necessidade crescente de mão de obra especializada para trabalhar nas lavouras de café. Outro

argumento em prol da contratação de trabalhadores europeus, defendida por alguns estudiosos à época, era o de aumentar o percentual da população branca no país. Quase 60 milhões de
pessoas atravessaram o oceano e vieram tentar a sorte nas Américas.

Trecho de uma canção composta para estimular os moradores da região católica e conserva-

dora do Hansrück a emigrar: “Deus nos deu este destino, do contrário não nos viria esta ideia.
Assim cremos e emigramos, por ser sua ordem. Deus falou a Abrão: ‘Sai da tua terra, vai para
onde te aponto com minha forte mão.’ Também nós cremos firmemente em Deus e sua santa
palavra, e assim daqui partimos e ao Brasil nos dirigimos.”

O Congresso de Viena (1814-1815) aceitou as exigências territoriais
da Prússia (Renânia), que se tornou o Estado mais poderoso da nova
Confederação Germânica
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Johann aportou no Rio de Janeiro em 23 de maio de 1891 e fazia
parte daquela leva de empreendedores que já não vinha exclusivamente para tentar a sorte no campo, como os pioneiros que haviam
chegado ao Brasil no início do século. Afeitos à vida urbana e com
formação escolar, esses imigrantes tinham capacitação para trabalhar no comércio e, eventualmente, se aventurar na indústria.
Antes de avançar com a história de Künning, porém, e tratar de
seu papel em relação à história da cerveja no Brasil, será preciso
abrir um parêntesis para falar de um imigrante suíço, um mestre-cervejeiro cujo nome era Joseph Villiger.
Villiger chegara ao Brasil no último quarto do século XIX e logo
teve uma profunda decepção com o gosto da bebida fermentada
que se vendia por aqui. Disposto a produzir algo que pelo menos
lembrasse o sabor da cerveja que apreciava na Europa, resolveu
fundar, em 1888, juntamente com Paul Fritz e Ludwig Mack, a
Manufactura de Cerveja Brahma, Villiger e Cia. Há controvérsias
quanto à origem do nome: uns afirmam que seria uma reverência
ao deus indiano Brahma, outros ao compositor Johannes Brahms.
O mais provável é que tenha sido uma homenagem ao inventor
da válvula de chope, Joseph Brahma.
A fábrica, por sinal, se localizava na atual Rua Marquês de Sapucaí, onde hoje se realizam os desfiles de escolas de samba do Rio de
Janeiro. A fábrica foi implodida para ampliação das instalações do
Sambódromo, em 2011.
Na época em que Villiger começava a produzir cerveja em sua fábrica, Johann Künning já trabalhava na Hermann, Stoltz e Cia., subsidiária de uma empresa alemã do mesmo nome e uma das muitas empresas da área de importação e exportação que faziam parte da rede
de negócios da comunidade no Brasil. A Hermann, Stoltz mantinha
relações não só com a Cervejaria Brahma, de Villiger, mas também
Pátio interno da
Manufactura de
Cerveja Brahma,
Villiger e Cia. 1908
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com concorrentes suas como a paulistana Bavária, de propriedade
dos Stupakoff. Entre outros serviços, intermediava a compra de matéria-prima originária da Europa e ainda se encarregava da distribuição da bebida pelo interior através da navegação de cabotagem.

20/03/2013 09:59:40

. 69

Assim como acontecera com Heinrich Stupakoff em São Paulo, Johann Künning chegou ao Rio de Janeiro numa época propícia para os negócios. O governo alemão se esforçava por ampliar a presença
das exportações para a América do Sul, ocupando o lugar que antes era praticamente um feudo da
Grã-Bretanha. Uma prova disso fora a fundação, em 1887, do Brasilianische Bank für Deutschland,
resultado de um consórcio entre dois bancos de Hamburgo. O Brasilianische Bank abriu filiais no Rio
de Janeiro, em 1888, e depois em São Paulo, Santos, Porto Alegre e Salvador. A instituição facilitou o
acesso ao crédito, estimulou empreendimentos e gerou oportunidades para membros mais audaciosos da comunidade alemã.

Banco Brasileiro Alemão. São
Paulo, 1913
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Outro paralelo com a história de Stupakoff em São Paulo se encontra na condição econômica da população do Rio de Janeiro. Se por um lado havia miséria e escassez, por outro, havia uma parcela um
pouco mais favorecida, composta principalmente por funcionários públicos, técnicos que trabalhavam nas indústrias, comerciantes e profissionais liberais, que se mostrava ávida para conhecer as
novidades do mundo moderno de então: construções em estilo eclético, encanamentos, futebol, bondes, trens, guarda-chuvas. Em cada esquina se podia ver que a sociedade tradicional ia dando lugar a
um mundo com novos apelos de consumo.
Em jornais como a Gazeta do Rio de Janeiro era comum deparar-se com anúncios propagando a chegada de produtos os quais, anos antes, seriam considerados exóticos: nabos da Suécia, queijos flamengos e presuntos ingleses, por exemplo. A classe mais favorecida se esforçava por adquirir hábitos
europeus e, no meio dessa revolução das mentalidades, as bojudas garrafas de cerveja vendidas a
menos de dez tostões iam encontrando seu lugar.
Um dos empresários que viam com olhos compridos a ideia de fabricar cerveja era o jovem Georg
Maschke. Como muitos, ele já se aventurara na fabricação da münchen, mas, pensando em fazer
negócios em escala industrial, tinha o sonho de implantar uma linha de produção mais rentável, fabricando cerveja de baixa fermentação. O sonho começou a se tornar realidade em 1894, quando, em
sociedade com Johann Baptist Friederizi, comprou a fábrica de Joseph Villiger.
Para dar vigor ao negócio, os sócios fizeram empréstimos junto à Hermann, Stoltz e Cia., cujo proprietário, Heinrich Hölck, era genro de Friederizi. O relacionamento entre as duas empresas tornou-se
cada vez mais frequente, e Maschke veio então a conhecer o jovem Johann Künning. Este, por sua
vez, foi se inteirando de maneira cada vez mais intensa a respeito dos negócios da Brahma. Ainda
não imaginava, porém, que sua história e a da empresa iriam se cruzar.
Com dinheiro em caixa, Maschke acelerou os trabalhos. Novos equipamentos, como o indispensável
gerador de gelo, foram adquiridos e a produção aumentou. Para que a firma se tornasse conhecida, o
empresário adotou a estratégia de patrocinar bares e restaurantes, principalmente o Stadt München,
localizado no Largo do Rocio (atual Praça Tiradentes), uma espécie de reduto da boemia carioca. Na
esteira dessa ação publicitária, foram lançadas as primeiras marcas. Tomando goles gelados da Ypiranga e da Franziskaner-Bräu, ou Franciscana, os brasileiros foram vencendo a estranheza inicial e
passaram a apreciar a nova bebida.
Um pouco depois, em 1895, teve início na fábrica a construção de novas instalações para a sala de
brassagem e para os tanques de fermentação a vácuo, trazidos dos Estados Unidos. No ano seguinte,
um grande gerador de gelo foi comprado junto à Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg.
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Com uma estratégia tão determinada, não demorou para que a
Brahma surpreendesse o público. Em 1897, ano da inauguração do
novo edifício destinado às adegas e ao depósito de cevada, ocorria
o lançamento da inovadora marca Pilsener, que vinha fazer companhia à Franziskaner-Bräu, até então a cerveja de maior aceitação produzida pela companhia. No afã de se expandir, a empresa
fazia novos empréstimos e colocava títulos no mercado, passando
a viver num constante e por vezes delicado equilíbrio entre saldar
dívidas e fazer novos investimentos.
Em meio a tudo isso, em 1898, aos 26 anos, após trabalhar sete
anos sem tirar férias, Johann Künning fazia um breve retorno a
Acima:
Fachada do edifício destinado às
adegas e ao depósito de cevada
da Cia. Cervejaria Brahma
Johann Künning e sua primeira
esposa, Marie Elisabeth
Wurtmann
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Bremen. Para rever a pátria, a cidade natal, a família e, principalmente, para se casar com a jovem Marie Elisabeth Wurtmann.
Cada vez mais enfronhado nos negócios e com a carreira em ascensão (já ocupava o cargo de gerente do setor de transporte de
cerveja por cabotagem na Hermann, Stoltz e Cia.), fez a viagem de
volta no mesmo ano.
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No início do século XX, o Rio de Janeiro
passava por graves problemas sociais,
decorrentes do crescimento desordenado da
população por conta da imigração europeia
e pela transição do trabalho escravo para
o trabalho livre. A reforma urbana durante
o governo Pereira Passos deu à cidade ares
modernos e cosmopolitas

No Brasil, a empresa de Georg Maschke crescia a olhos vistos e, felizmente para
ele, em paralelo com a aceitação da cerveja pelos nacionais. Se entre 1865 e 1869
as exportações inglesas para o Brasil chegavam às 480 mil libras, no final do século os valores já haviam caído para 91 mil libras. A indústria local se expandia
e ganhava expressão.
Assim como São Paulo se transformava ao ritmo das exportações de café e da
incipiente industrialização, o Rio de Janeiro daquele começo de século XX via
desaparecerem os traços do passado colonial. O grande personagem dessa política de demolições e desapropriações foi o prefeito Francisco Pereira Passos, que
tinha o sonho de realizar uma reforma urbana nos moldes da realizada em Paris
por Georges-Eugène Hausmann, prefeito de Paris na época de Napoleão III. A
chamada política do “bota abaixo” fez com que casas antigas e até mesmo igrejas viessem abaixo para dar passagem a largas avenidas, túneis, monumentos e
uma até então desconhecida infraestrutura de saneamento básico.
Um luxo, a energia elétrica começava a chegar a poucos lares, e a Brahma foi
uma das primeiras fábricas a utilizá-la. Além da modernização, o contrato com
a Light and Power Company representou redução de custos, uma vez que a empresa dependia do carvão importado para movimentar suas máquinas a vapor.
O emprego de uma nova tecnologia não foi obra do acaso. Naquela altura, ou
seja, na virada do século XIX para o XX, a Brahma havia se tornado a principal
fabricante de cerveja de baixa fermentação do Rio de Janeiro, uma vez que suas
adversárias mais diretas, a Viveiros e Castro, fabricante da marca Polônia, e a
Bohemia tinham faturamento muito inferior. E como crescer, naquele momento, significava anexar empresas concorrentes, a empresa de Maschke compraria,
em 1904, a Preiss, Häussler e Cia. & Cervejaria Teutonia, firma que tinha sua fábrica na cidade fluminense de Mendes, dando origem à personalidade jurídica
Companhia Cervejaria Brahma S/A. Também por meio da Hermann, Stolz e Cia.,
a Brahma adquiriria, em troca de ações, a unidade carioca da paulistana Bavária,
de propriedade dos Stupakoff.
Vale lembrar que, nesse mesmo ano, a Companhia Antarctica Paulista adquirira
o controle acionário da fábrica da Bavária no bairro da Mooca. Esses movimentos haviam sido acordados através de um pacto chamado Federação, que tentava tornar amigável a expansão daquelas que viriam a se tornar as principais
cervejarias do Brasil.
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Nesse mesmo ano, Johann Künning, que vinha tendo pequenos
desentendimentos com a direção da Hermann, Stoltz e Cia., foi
convidado a fazer parte do corpo diretivo da Brahma. A entrada de
Künning coincide com o momento em que a empresa se convertia
em sociedade anônima. Antes dirigida de forma quase empírica e
pessoal, ela passava a adotar um modelo de gestão mais complexo, no qual a parceria com os acionistas assumia papel preponderante.
Em 1906, Georg Maschke resolveu seguir o caminho dos imigrantes saudosos e regressar à Alemanha. Antes, porém, indicou o
nome de Johann Künning, então com 34 anos, para a presidência.
A assembleia se reuniu dias depois e legitimou a indicação. A ata
do encontro atestava:

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de 1906, na

sede da sociedade Companhia Cervejaria Brahma, à Rua Visconde de Sapucaí números 104 a 144, às 3 horas da tarde, reu-

nidos 17 acionistas, representando por si e por procurações
23.388 ações constantes do livro de presença e constitutivas
de mais de dois terços do capital social, o senhor Johann Kün-

ning, presidente interino da diretoria da companhia, assumiu
a presidência.

Outros detalhes do documento: o prazo de seu mandato seria
de três anos. Nesse prazo, não poderia se ausentar do Brasil por
mais de seis meses e, ainda, deveria escrever um relatório mensal sobre “a marcha dos negócios”, prestando, sempre que solicitado, informações ao Conselho Fiscal. Seu salário seria de 3.000$
(três mil réis).
Uma das primeiras decisões do novo presidente foi a transferência dos equipamentos da Cervejaria Teutonia para o Rio de Janeiro. Essa operação foi difícil e custosa, mas centralizou a produção
e resolveu incontornáveis problemas de logística. Nessa época, a
Brahma já produzia 60 mil hectolitros de chope em tonéis e contava com nove depósitos para distribuição no então Distrito Federal.
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Acima: Relação dos
executivos da Brahma
datilografada em papel
de seda
Johann Heinrich, filho de
Künning, foi presidente
da Cia. Cervejaria
Brahma de 18 de
setembro de 1941 a 1º
de novembro de 1967
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A empresa Herm. Stoltz & Co.
dedicava-se ao comércio, distribuição,
importação e exportação de matériaprima e produtos diversos para o
Brasil. Possuía escritório em Hamburgo
e filiais em vários Estados brasileiros

Com apenas dois anos de mandato, em 1908, o empresário viu a Brahma ser convidada a participar da
Exposição Nacional, realizada na Urca, Rio de Janeiro, por ocasião do centenário da abertura dos portos
do Brasil ao comércio internacional (1808). Nessa
ocasião, a companhia recebeu uma medalha de ouro
por fabricar as marcas ABC, Guarany, Bock-Ale, Ypiranga, Crystal, Brahma-Porter, Pilsener e Teutonia,
além da celebrada Franziskaner-Bräu.
Os primeiros anos de Künning à frente da empresa, no entanto, não foram marcados apenas por aumento da produção e do faturamento, festividades e
prêmios. Houve também atritos e, com certa surpresa, os mais intensos foram com a firma para a qual
trabalhara: a Hermann, Stoltz e Cia. Zeloso para com
os interesses da Brahma, Künning decidiu revisar
contratos assinados na era Maschke. O empresário
questionava o fato de que as faturas originais dos
fabricantes de mercadorias compradas em Hamburgo não estavam sendo enviadas à companhia e isso
afetava a credibilidade das negociações. As relações
com seu ex-patrão, Heinrich Hölck, azedaram e o
caso foi parar na justiça.
Insatisfeito com os resultados da distribuição, também a cargo de seus antigos empregadores, ele rompeu laços históricos e contratou uma firma para
cuidar exclusivamente desse setor: a Emil Schmidt
e Cia. Em 1910, como reflexo da nova política, o setor de transportes ganhava uma atração; duas na
verdade, dois caminhões das marcas Orion e Saurer
prontos para levar a cerveja em menor tempo a lugares mais distantes. Esses dois conflitos ilustram
como algumas empresas surgidas da política de financiamento das instituições bancárias no final do
século XIX foram, aos poucos, adquirindo musculatura e personalidade própria.
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Em meio a essa movimentação, a família de Künning
crescia. As informações que obtivemos a respeito de
sua vida pessoal são escassas e vêm de um poema
concebido e organizado por sua segunda esposa, Elsa
Holsteiner, em 1932. O texto, cujo título é “Pelos ses-

Ao lado: Johann Künning em raro momento de descanso
Acima: Künning e sua segunda esposa, Elsa Holsteiner
Embaixo: Capa do álbum contendo fotografias e poemas
organizado por Elsa Holsteiner em homenagem aos 60 anos do
marido, Johann Künning

senta: aniversário de Johann Künning”, descreve um
raro momento de descanso:

“Vieram os melhores e mais maravilhosos anos.
As crianças são pequenas e crescem rápido,
Johann está no controle da sua vida.
A mãe, contente, comanda a casa.

Convidados queridos entram e saem,
Crianças brincam no jardim.”

O encanto de uma época de paz e prosperidade, no entanto, viria a ser quebrado primeiro pelos rumores e depois pela eclosão da Guerra Mundial acontecida entre
1914 e 1918. O lançamento da marca chamada Alemania, previsto para 1914, e que deveria ter sido um ato
simples e corriqueiro, foi cercado de apreensão. Após
contínuas discussões, a exploração comercial da marca
foi cancelada.
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A deflagração do conflito trouxe riscos ao transporte marítimo e,
como consequência disso, o preço da cevada, do malte e do lúpulo
importados da Europa subiu a níveis exorbitantes. Isso interromDois anos depois de
declarada a Primeira Guerra
Mundial, Johann Friedrich
Künning precisou comprovar
no processo denominado
“Justificação” que ele e sua
família residiam no Brasil e
possuíam negócios no país

pia temporariamente a continuidade dos negócios com fornecedores tradicionais, como a empresa de importação e exportação
de Heinrich Stupakoff em Hamburgo. Nesse período, a Brahma
passou a adquirir matéria-prima dos Estados Unidos e do Canadá, perdendo vantagens adquiridas no longo convívio comercial,
como a possibilidade de pagamentos parcelados.
As más notícias se acumulavam: a diminuição do poder aquisitivo
dos brasileiros levava à redução do consumo e, consequentemente, isso se fazia sentir na produção. No início de 1914, as vendas
foram tão fracas que a administração se viu obrigada a realizar
demissões e a retirar seus caminhões de circulação. Uma cerveja
de preço mais acessível, a Fidalga, foi lançada e ajudou a diminuir
o impacto das perdas, mas não a ponto de evitar a venda de ativos
como terrenos da fábrica Teutonia.
Como se isso não fosse preocupante o bastante, o Brasil deixou a posição de neutralidade na guerra após o afundamento do vapor Paraná, em 1917, por um submarino alemão. O incidente ocorreu perto
do Cabo Barfleur, na França, e três brasileiros morreram na ocasião.
Mal a notícia chegou ao nosso país, veio à tona um clima de
histeria, fazendo das instituições de origem alemã uma espécie
de alvo da vingança. Em Porto Alegre, hotéis, agremiações e redações de jornais foram pilhados e incendiados. Casas, clubes,
escolas e restaurantes foram depredados em Petrópolis no dia
1º de novembro. Três dias depois, a fúria se espalhou pelo Rio
de Janeiro. Atiçada pelo discurso nacionalista, a população destruiu bares e restaurantes, inclusive o Bar Brahma, situado na
Avenida Central (atual Rio Branco). Tentando serenar os ânimos,
a empresa publicou nos jornais um comunicado destacando que
mais da metade do seu capital social era brasileiro, que honrava
compromissos com fornecedores e que seus empregados eram
quase na totalidade nascidos no país.
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Além dos danos sofridos no campo econômico e da imagem pública, a guerra também teve repercusescreveu um texto chamado “Justificação”, no qual destacava que vivia no Brasil há mais de 20 anos
e ali tinha seus negócios. Incluiu nele documentos que atestavam que seus filhos haviam sido registrados apenas em cartórios do nosso país e ainda teve o cuidado de anexar uma declaração de nacionalidade brasileira expedida pela polícia em 3 de dezembro de 1917. A preocupação tinha fundamento, pois um decreto aprovado pelo Congresso Nacional dizia
no seu artigo sexto que, em determinadas circunstâncias, era
permitido o confisco de bens de empresas pertencentes a “súditos inimigos”.
Ainda nesse ano, para piorar um pouco as coisas, o empresário sofreu um acidente de carro em Petrópolis, na região
serrana do Rio de Janeiro. Com isso, ficou temporariamente
afastado da diretoria.
No ano seguinte, com a guerra caminhando para seu desfecho, a Brahma viria a lançar a Soda Limonada e o Guaraná,
que apareceu com a marca Brahma Gasosa. Ainda naquele
ano, a famosa e duradoura Malzbier também apareceria nas
prateleiras dos armazéns e mercados com um interessante
slogan: “Saborosa e nutriente, especialmente recomendada
para senhoras que amamentam.”
Terminado o conflito mundial, os ânimos serenaram e o
mundo começou a assistir a uma mudança de valores: o
cinema se firmou como produto cultural, algumas mulheres passaram a usar vestidos acima dos joelhos, imitando
atrizes como Mary Pickford e Gloria Swanson, o Surrealismo
ampliou os limites da arte e o jazz exibiu a vitalidade dos
movimentos musicais de origem popular. A atividade econômica readquiriu velocidade e os produtos voltados para
as massas passaram a ter uma demanda sem precedentes.
A Malzbier era considerada
na época de seu lançamento,
em 1918, uma bebida
fortificante. Algumas mulheres
acrescentavam gemada à cerveja
para torná-la mais nutritiva
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Essa foi uma boa notícia para a Brahma, que viu o nível das vendas ser retomado. Em 1919 houve um aumento de 100 mil caixas
em relação ao consumo do ano anterior. Para reativar as vendas,
a cervejaria investia grandes somas em publicidade. O balanço
daquele ano aponta gastos de 53 contos de réis com mil cartazes,
livros, bandeirolas, canecas, gravuras, cartões-postais, blocos de
Em 1918, a Brahma
lança, entre outros
novos sabores de
refrigerante, a soda
limonada e o guaraná

anotações, carteiras, cartas de baralho, charuteiras e cinzeiros. Os

Ernst Tag vem para o
Brasil trabalhar como
mestre-cervejeiro e a
Brahma lança, em 1927,
a cerveja preta ABC

Só por curiosidade, o escritor Sergio de Paula Santos, em seu li-

calendários, distribuídos gratuitamente, tinham qualidade estética e faziam sucesso junto ao público.

vro Os primórdios da cerveja no Brasil, apresenta um dado que nos
ajuda a entender a relação entre o poder aquisitivo dos trabalhadores e o preço da cerveja. Segundo ele, em 1919, o salário diário de
um serralheiro correspondia a de seis a oito garrafas de cerveja. O
de um operário têxtil, de quatro a dez garrafas. Já o salário diário
de uma faxineira permitia que ela comprasse apenas duas garrafas e meia da bebida. Outro detalhe curioso: gelada, ela podia ter
seu preço de venda aumentado em até 30%.
Fazendo regulares viagens à Alemanha, Johann Künning seguia
em sua missão de atrair bons mestres-cervejeiros, técnicos e, sempre que possível, adquirir novas máquinas. Isso sem nunca parar
com os contatos e as fusões. Sua dedicação, sua habilidade empresarial e seu estilo de gestão inovador, com uma visão adiantada de
segmentação do mercado, garantiam o contínuo crescimento da
companhia.
No início da década de 1920, o acordo de divisão do mercado ensaiado em 1904 (chamado Federação) já havia sido rompido e
Brahma e Antarctica duelavam garrafa a garrafa pela preferência
do consumidor – uma disputa a respeito da distribuição de cerveja no norte do país levou ao desacordo. A rivalidade que marcou o século XX nascia e, para não ficar para trás numa porfia de
gigantes, as opções eram crescer ou crescer. Juntamente com os
investimentos em pesquisa e maquinário, pequenas cervejarias
iam sendo compradas, uma atrás da outra.
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Uma importante medida foi tomada em 1921 com a aquisição da
maior parte das ações da última cervejaria de baixa fermentação
independente de São Paulo, a Companhia Guanabara (antes denominada Germânia). Localizada à Rua dos Tupinambás, no bairro
Paraíso, essa unidade passou a representar os negócios da organização na metrópole paulista. Com uma capacidade de produção
de gelo de 20 toneladas diárias, a empresa começou a vender suas
marcas no feudo da Antarctica, diminuindo enormemente os custos com transporte e armazenamento e ganhando um estratégico
acesso aos mercados do sul do país.
Em 1922, a empresa participaria com destaque dos festejos pelo
centenário da Independência. Aproveitando esse grande evento,
a Brahma deu impulso à fabricação de refrigerantes, com investimentos maciços destinados à divulgação da soda limonada e do
guaraná. Sempre preocupado com a diversificação de produtos e
com um olho na segmentação de mercado, Künning promoveu a
estreia de duas novas marcas: a Babylonia-Bräu e a Nobreza.
Mais ao final da década de 1920, a contratação do mestre-cervejeiro Ernst Tag levou a um notável aprimoramento dos produtos.
Prova disso foram os lançamentos da ABC, uma cerveja preta, de
alta fermentação e pasteurizada, e da Supimpa, clara e de baixa
fermentação. As duas marcas tiveram enorme aceitação.
Um tremendo revés, no entanto, viria com o falecimento da esposa Marie Elisabeth Wurtmann. O poema de Elsa Holsteiner é, mais
uma vez, a fonte que descreve este momento da vida familiar:

“Tudo estava ótimo assim e não podia durar para sempre.
Foi para Johann com certeza a dor mais amarga.
Veio tão rápido, ele mal conseguiu entender

A marca Brahma
sempre esteve
presente na história da
propaganda brasileira
através de cartazes,
rótulos, calendários e
objetos

que a companheira mais fiel o deixava.

O mundo ficou mais turvo para ele e para as crianças
que nem estavam com ele para diminuir sua dor.”
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O ano de 1929 traria mais problemas com o abalo produzido pelo
crash da Bolsa de Valores de Nova York e os esperados reflexos no
poder aquisitivo dos consumidores. Só com muito empenho a empresa apresentou mais um balanço favorável ao fim do ano.
Künning em seu lugar
favorito, sua mesa de
trabalho
Fachada da Cia. Cervejaria
Brahma na Av. Marquês de
Sapucaí, 1905
Fachada da Cia. Cervejaria
Brahma na Av. Marquês de
Sapucaí, década de 1930

Em 1931, Künning completou o jubileu (25 anos) à frente da Brahma.
O poema de Elsa Holsteiner confirmava a impressão de um tipo
incansável e dedicado à empresa:

“O lugar preferido de Johann sempre foi sua mesa de trabalho
no escritório.”

Em um mercado concentrado, a competição se tornava mais árdua
e equilibrada. Era preciso buscar novas modalidades de cerveja e
impactar o público para conquistar posições. A cervejaria dirigida
por Johann Künning conseguiria uma de suas mais espetaculares
vitórias em 1934, ao lançar o Brahma Chopp, produto que marcou
a história da cerveja no continente e foi apresentado de maneira
apoteótica no carnaval. A proeza de engarrafar o chope levou a
empresa a um notável aumento da produção e teve enorme repercussão, como comprova um samba de autoria de Ary Barroso e
Bastos Tigre. Sua letra dizia:

“Chopp em garrafa tem justa fama. É o mesmo Chopp, Chopp

da Brahma. Quem o contrário proclama diz uma coisa imbecil.
Inveja do Chopp Brahma.”

Depois do jubileu, Johann Künning foi reduzindo sua atividade na
companhia; por outro lado, tornou-se um de seus principais investidores (vide tabelas à página 82). Só como exemplo, se em 1907 ele
simplesmente não figurava na lista dos principais acionistas, em
1918 aparecia em nono lugar, ficando curiosamente em uma posição próxima a Heinrich Stupakoff, o sétimo da lista. Já em 1926,
Künning alcançava o segundo lugar, ficando apenas atrás do Brasilianische Bank für Deutschland.
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Capa e partitura da
marchinha composta
por Ary Barroso e Bastos
Tigre em homenagem
ao lançamento da
Brahma Chopp em
garrafa, em 1934
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Os dez maiores acionistas da Cervejaria
Brahma em 1907, 1918 e 1926

Die zehn gröbten Aktionäre der Brama-Brauereu 1907, 1918 und 1926

31.12.1907

31.12.1926

25.000 ações a um total de 200 mil réis/
25.000 Aktien à 200 Mil-réis insgesamt

50.000 ações a um total de 200 mil réis/
50.000 Aktien à 200 Mil-réis insgesamt

Brasilianische Bank für Deutschland

15,70%

Brasilianische Bank für Deutschland

20,89%

Heinrich Hölck

10,79%

Johann Künning

7,96%

Georg Maschke

8,01%

Theodor Wille & Co

4,84%

Herm., Stoltz & Co.

6,05%

F. Laeisz

4,00%

Paul Fritz

5,58%

Lilli Wieland

3,00%

M. Häussler

5,38%

Gertrud v. Minckwitz

3,00%

F. Laeisz

5,11%

Charles James Dimmock

2,70%

H. Stupakoff

5,11%

Amsterdam-Rio de Janeiro Commercie Cie.

2,20%

Theodor Wille & Co.

4,84%

Otto Stupakoff

2,10%

Joh. Haasis

3,20%

Banco Allemão Transatlantico

2,05%

28.10.1918
50.000 ações a um total de 200 mil réis/
50.000 Aktien à 200 Mil-réis insgesamt
Heinrich Hölck

12,00%

Georg Maschke

5,49%

F. Laeisz

5,11%

Mathilde de Moura Vianna

4,71%

Joh. Haasis

4,53%

Brasilianische Bank für Deutschland

4,09%

H. Stupakoff

3,11%

Ernesto Diederichsen

2,90%

Johann Künning

2,57%

Charles James Dimmock

2,20%

As vendas de refrigerantes da Cervejaria
Brahma – em contos de réis

Der Absatz von Erfrischungsgertränken der Brahma-Brauerei
4000
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0

Fonte: KÖB, Edgar Helmut. Die Brahma-Brauerei und die
Modernisierung des Getränkehandels in Rio de Janeiro 1888 bis
1930, p. 105 e p. 125 (reprodução).
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Ao final da terceira década do século XX, a cerveja havia conquistado seu lugar à mesa do brasileiro e a insegurança dos pioneiros em relação à sua aceitação nem
parecia ter base na realidade. Segundo dados apresentados por Edgar Köb em artigo publicado na Revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a produção
nacional saltara dos 66,7 mil hectolitros em 1876 para
1,8 milhão de hectolitros em 1930. Se um brasileiro
consumia meia garrafa de cerveja por ano no final da
década de 1880, 50 anos depois o número saltava para
5,59 garrafas.
Sem nunca deixar completamente a Brahma, Johann
Künning ainda fez parte da Associação Comercial do Rio
de Janeiro e teria realizado algumas viagens, enquanto
acompanhava o crescimento dos filhos e a chegada dos
netos. O poema escrito por Elsa Holsteiner relata o momento de uma viagem de lazer à Europa:

“Em Kissingen, Gastein e Karlsbad
O corpo rejuvenesceu cedo e tarde.

Foi-se para as montanhas e fez-se caminhadas;
Desceu-se as descidas mais íngremes.”

A segunda metade dos anos 30, porém, reservaria duas
notícias devastadoras para a organização. Apenas um
ano após o falecimento do pioneiro Georg Maschke, em
Budapeste, a tristeza se ampliaria grandemente com a
morte de Johann Friedrich Künning em 24 de julho de
1938, aos 66 anos, na sua casa da Rua Santa Cristina, em
Santa Teresa, no Rio de Janeiro.
Ficava para trás uma história de amor ao trabalho, dedicação e disciplina; uma história que durou 32 anos,
somente na Brahma.
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Künning tornou-se sócio
contribuinte da Associação
Comercial do Rio de Janeiro em
julho de 1906
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Filhos

O

filho caçula de Künning, Johann Heinrich (1907-1967), começou a trabalhar na área de administração da Brahma
em 1929, aos 22 anos, e depois passou a diretor interino.

Assumiu a presidência em substituição a Franz Icken, que esteve à
frente da companhia entre 22 de outubro de 1938 e 18 de setembro
de 1941. Johann Heinrich dirigiu a empresa durante os anos mais
duros da Segunda Guerra Mundial e no período final do chamado
Estado Novo, que marcou a ditadura de Getúlio Vargas.
Como numa repetição do que acontecera entre 1914 e 1918 com seu
pai, o início da gestão de Johann Heinrich foi marcado por problemas como a falta de combustível para as caldeiras, geradores e veículos de distribuição, além da desconfiança de alguns setores políticos, que chegaram a colocar a empresa na “lista negra” dos Aliados.

A família Künning: embaixo, da
esquerda para a direita, a segunda
filha do casal, Adelheid Gertrud;
o único filho, Johann Heinrich, a
primeira esposa Marie Elisabeth e a
filha Joana Margareth. Em cima, a
filha Marie Elisabeth e o pai, Johann
Friedrich Künning

Superadas as dificuldades, o período voltou a registrar crescimento e a estratégia de adquirir outras empresas foi retomada. Uma
delas foi a Companhia Hanseática Rio, da Cervejaria Morávia, em
São Paulo; a outra, a Companhia Cervejaria Atlântica e Paranaense,
com sede em Curitiba (PR). Essas duas operações foram realizadas
em 1941. Em 1945, a cervejaria e a maltaria da Irmãos Leonardelli, de
Caxias do Sul (RS), também passaram a fazer parte do grupo.
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Em 1946, uma notícia causou sensação no
mercado: a associação da Brahma com a Cervejaria Continental de Porto Alegre (RS), ligada à família Ritter, pioneira na fabricação
de cerveja no Rio Grande do Sul e no Brasil. A
Continental possuía instalações modernas e
era detentora de enorme prestígio em toda
a Região Sul do Brasil. Em 1947, a Cervejaria
Paraense de Belém (PA) também foi incorporada à organização.
Outros marcos de sua administração foram a construção da unidade de Cabo (PE),
primeira fábrica da Brahma no Norte-Nordeste, em 1964, e o projeto para desenvolvimento do plantio de cevada no Brasil,
levado a efeito em Encruzilhada do Sul, RS,
em 1968.
Johann Heinrich Künning faleceu no dia
1º de novembro de 1967, ainda como presidente da Brahma.

“Trevo de quatro
folhas de alegria”,
assim eram
chamados os filhos
de Johann Künning
por Elsa Holsteiner
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Além dele, Johann e Marie Elisabeth Künning tiveram quatro filhas:
• Marie Elisabeth, de nome idêntico ao da mãe, nasceu no dia 30 de julho de 1901, vindo a se casar com
Arnold Ansorge. Morou em São Paulo e foi uma pianista de renome, tendo, inclusive, se apresentado
por algumas vezes no Theatro Municipal.
• A segunda filha do casal, Adelheid Gertrud, tem papel na continuidade da história. Falaremos mais
sobre ela a seguir.
• Terceira na ordem das meninas, Joana Margareth nasceu no dia 26 de maio de 1905. Tinha problemas
mentais e viveu sob cuidados, primeiro na casa da família em Petrópolis e finalmente numa clínica
em Zurique, Suíça, onde faleceu na década de 1970.
• Finalmente, Erika Luise nasceu no dia 22 de novembro de 1911. Não se sabe se nasceu com problemas
de saúde ou se contraiu alguma doença, o fato é que teve vida curtíssima. Seu registro de falecimento
indica a data de 24 de junho de 1912.
Elsa Katharina nasceu em agosto de 1924 e morreu em setembro de 1990. Foi a única filha de Johann
Künning e sua segunda esposa, Elsa Holsteiner. Seu marido, Rudolf Ahrns assumiu a presidencia da
Brahma entre os anos 1967 e 1969.
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Gravura da Cervejaria
Atlântica. Curitiba, 1930
Vista aérea da filial Nordeste
da Cia. Cervejaria Brahma,
localizada em Cabo de Santo
Agostinho, Pernambuco, 1964
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Fachada da filial da
Cervejaria Continental em
Porto Alegre, década de 1960
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Abaixo, foto maior: a
Exposição Nacional de
1908 pretendeu mostrar
ao mundo a moderna
capital carioca do início da
República. Na ocasião, a Cia.
Cervejaria Brahma instalou,
entre alamedas e jardins
do parque expositivo,
um pitoresco bar para a
promoção de seus produtos.
Bairro da Urca, Rio de
Janeiro (RJ), 1908

Abaixo, foto menor: Em 1942
a Brahma adquire o controle
total da Cervejaria Hanseática
e suas unidades em São
Paulo: a Cervejaria Morávia
e as Cervejarias Atlântica e
Paraense, em Curitiba.
Na foto, fachada da cervejaria
Atlântica, em 1932
Ao lado: Pátio interno da
fábrica da Cervejaria Brahma
na Avenida Marquês de
Sapucaí. Rio de Janeiro, s. d.
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Ao lado: Motoristas da
Brahma preparados
para a distribuição da
cerveja no pátio interno
da empresa. A partir dos
anos 1910, os brasileiros
estavam habituados
a tomar a bebida bem
gelada, em espaços
públicos e eventos festivos
Abaixo: Operários
trabalhando na limpeza
de barris na fábrica da
Cia. Cervejaria Brahma.
Rio de Janeiro, 1908
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Operários
trabalhando no
setor de envase,
na Cia. Cervejaria
Brahma. Rio de
Janeiro, 1908
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Ao lado: Tanque de preparação
do mosto durante processo
de cozimento do malte para a
extração de açúcares, necessários
à fermentação da cerveja. Cia.
Cervejaria Brahma,
Rio de Janeiro, s.d.
Abaixo: Setor de envase da Cia.
Cervejaria Brahma em 1908
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Linha de montagem no
interior da Cervejaria Astra,
inaugurada pela Brahma, no
Ceará, na década de 1970
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Nesta ata da Brahma estão registradas,
entre outras resoluções, a proposta
de eleição de Heinrich Künning para a
presidência da empresa. Rio de Janeiro,
26 de agosto de 1938
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A Brahma acompanha a
evolução da propaganda
no Brasil em diferentes
meios de comunicação.
No início do século, a
indústria gráfica era
limitada e os anúncios
não apresentavam
nenhum tipo de imagem

20/03/2013 10:00:55

. 97
cerveja_55.indd 97

20/03/2013 10:00:57

. 98

Abaixo: Vista aérea da fábrica
da Cia. Cervejaria Brahma na
Avenida Marquês de Sapucaí.
Rio de Janeiro, 1969
Ao lado: Trinta segundos
foram suficientes para
implodir o conjunto de
prédios da antiga fábrica da
Brahma. Rio de Janeiro, 2011
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Henri Erwin Stupakoff
Hamburgo, 1896 Hamburgo, 1957
Adelheid Gertrud
Rio de Janeiro, 1903 Rio de Janeiro, 1989
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Um casamento
original

A

delheid Gertrud foi a segunda das filhas de Johann Künning e Marie Elisabeth Wurtmann. Ela nasceu na cidade do
Rio de Janeiro, no dia 18 de agosto de 1903, e viveu a infân-

cia e início da adolescência viajando entre essa cidade e Petrópolis.
Quando completou 14 anos, no entanto, seus pais passaram a ter
a mesma preocupação que Heinrich Stupakoff e Alice Kruse tiveram em relação a seus filhos: a educação. No entendimento
deles, o ensino que se ministrava no Brasil era precário e Adelheid deveria viajar à Europa para ter uma formação nos hábitos
e costumes alemães.
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Adelheid Gertrud (bebê)
acompanhada de seus pais
(ao centro), a ama à esquerda
e a cozinheira à direita
Adelheid Gertrud, no navio,
deixando o Brasil para a nova
vida na Europa

Convém lembrar que estamos falando do final da primeira década
do século XX, tempo em que não havia o menor indício de emancipação feminina ou perspectiva de uma carreira no mercado de
trabalho. O projeto que seus pais formulavam, de acordo com a
ideologia tradicional, era fazer dela uma matriarca exemplar.
Também foi assim com suas irmãs e praticamente com todas as
jovens filhas de imigrantes bem situados.
Adelheid foi inicialmente enviada para um pensionato em Hannover. Algum tempo depois, porém, mudou-se para Hamburgo,
também para um pensionato. Pensando em proporcionar um acolhimento condizente à sua situação, Johann Künning escreveu
uma carta para seu agente comercial e então amigo, o fundador
da Bavária e acionista da Brahma, Heinrich Stupakoff. À época,
conforme apontamos, Stupakoff já havia regressado à Alemanha
e intermediava o fornecimento de matéria-prima e equipamentos às cervejarias brasileiras. Künning lhe pedia um favor pessoal:
dar assistência à adolescente que ele enviava do Brasil.
Heinrich Stupakoff não negou o favor e teria ido visitá-la pelo menos
em uma ocasião; porém, como tinha idade avançada, quem assumiu, na prática, a responsabilidade de dar apoio à jovem Adelheid foi
seu filho mais novo, Henri Erwin. Os dois conviveram por um curto
tempo, acabaram se enamorando e o casamento foi marcado.
A cerimonia aconteceu em Hamburgo no dia 19 de agosto de 1922.
Henri Erwin tinha 24 anos e Adelheid, 18 anos e um dia. Podemos
dizer que esse matrimônio, ao aliar duas famílias pioneiras da indústria da cerveja no Brasil, foi uma coincidência histórica para o
que o futuro reservava: a criação da Ambev em 1999.
Como Henri Erwin trabalhava regularmente na empresa do pai,
seu plano era seguir vivendo em Hamburgo. A partir da metade
da década de 1930, porém, o cenário político europeu começou a
se modificar.
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Naquela época, o governo alemão enfrentava dificuldades para pagar as dívidas impostas ao país após o término da Primeira Guerra Mundial, determinadas pelo célebre
Tratado de Versalhes. As constantes emissões de moeda levaram o país à instabilidade
e a população passou a experimentar uma inflação devastadora. Em meio ao caos, o
Partido Nacional Socialista Alemão apresentava uma proposta de salvação, prometendo empregos, direitos sociais e a reconstrução da Alemanha. Vitorioso nas eleições de
1933, o partido atraiu as massas e começou a preparar o país para um conflito contra
inimigos seculares como os russos e os franceses.
Ninguém tinha dúvida de que, mais cedo ou mais tarde, um conflito em escala mundial
aconteceria. Mais uma vez, a vida das famílias seria gravemente afetada por guerras,
como acontecera com Semën Stupakoff em relação à Campanha da Rússia e a Johann
Künning quando da Primeira Guerra Mundial.
Henri Erwin participou do conflito de 1914-1918 como soldado e ficou
apreensivo com as perspectivas que se formavam. Propôs, então, à mulher uma volta temporária ao Brasil. Havia, de fato, boas razões para que
eles atravessassem o oceano. Ela era brasileira de nascimento, eram acionistas de um negócio próspero e, principalmente, contavam com uma
estrutura familiar capaz de recebê-los e ampará-los.
Adelheid e as filhas vieram para o Brasil em 1938, enquanto Henri Erwin
tentava salvar seus ativos, transformando o que podia em ouro e enterrando as barras no quintal da casa de Hamburgo. Graças a seus contatos,
conseguiu embarcar no último vapor antes que Hitler fechasse a fronteira, vindo juntar-se à família no Brasil. A empresa H. Stupakoff ficou
inativa por algum tempo e sofreu devassas por parte de oficiais nazistas,
sem que, no entanto, se encontrassem irregularidades.
No Brasil, Henri Erwin logo desistiu de se misturar ao negócio da família e, mesmo
tendo mantido as ações da Brahma, passou a atuar como investidor na então nascente
Bolsa de Valores.

O bairro de Santa Teresa
recebeu, ao longo de toda sua
existência, muitos imigrantes
europeus. Ao fundo, pode-se
avistar a Baía de Guanabara

O casal morou no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, mais precisamente à Rua
Júlio Otoni, 603. Consta que gostavam de passear nos fins de semana, quando Henri
Erwin dirigia seu Opel Superfix, comprado quando ele já tinha 40 anos. De resto, preferia
andar de bonde.
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Acima, da esquerda para a direita, embaixo:
Frieda Charlotte Stupakoff, o menino
Ernst Walter Erwin, Emma Martha Alice,
Hans Augusto Antonio e Hella Güttler.
Em cima, da esquerda para a direita:
Carlos Ernesto Otto, Adelheid Gertrud Künning,
Henri Erwin e Walter Matheus Simon
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Três anos após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1948, Henri fez a primeira de várias viagens à Alemanha. As barras de ouro que teria enterrado no quintal da casa não se encontravam mais
lá e a cidade de Hamburgo havia sido arrasada pelos bombardeios dos Aliados. Incrivelmente, o escritório da firma H. Stupakoff se manteve em pé. Vizinha a ele, a Nikolai Kirche foi destruída, sendo
que suas ruínas ainda hoje permanecem como exemplo dos horrores da guerra.
Nesse período, a empresa vinha sendo dirigida por um funcionário contratado ainda em 1925 cujo
nome era Hans Daniels. Tornado “procurador” da firma, ele e Henri Erwin desenvolveram uma sólida
relação de parceria e amizade.
Henri Erwin deu continuidade aos trabalhos da firma até fechá-la em 1957. Após essa decisão ter
sido consumada, por coincidência ele sofreu três infartos: um perto do Rio Elba, um na cidade (ou
no metrô, conforme outra fonte) e um último no hospital, após o qual veio a falecer aos 61 anos de
idade. Foi enterrado no Cemitério de Ohlsdorf, em Hamburgo, no lado externo do mausoléu construído por seu pai.
Adelheid faleceu anos depois, em 14 de março de 1989, sendo sepultada no Cemitério São João Batista,
no Rio de Janeiro.

Henri e Adelheid vieram para o Rio
de Janeiro na década de 1930. Henri
morreu em Hamburgo em 1957 e
Adelheid no Rio de Janeiro em 1989
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O legado

J

ohann Künning e Heinrich Stupakoff viveram em um tempo
em que é difícil fazer comparações com os dias de hoje. Apesar disso, algo do espírito que os animou a atravessar o oce-

ano e trabalhar duro em duas empresas persistiu no caráter dos
descendentes. Seus principais legados podem ser resumidos em
sete pontos:
O primeiro deles é o empreendedorismo, pois os dois pioneiros e
suas famílias não encontraram facilidades na criação e no desenvolvimento de seus negócios. Apesar de todos os obstáculos, eles
conseguiram desenvolver empresas “duradouras e vitoriosas”.
Um segundo fator a ser lembrado é o da tenacidade e do foco no
trabalho. Para que seus negócios vingassem e chegassem ao posto
em que chegaram, foi preciso não só trabalhar dia e noite, mas
também viajar à Alemanha várias vezes, atrair colaboradores e
talentos, empenhar dinheiro, fazer testes, desafiar o preconceito,
fracassar e tentar novamente até que conseguissem se equilibrar
e ter retorno.
Um terceiro aspecto é o da globalização. Ao transitar por mundos tão
diferentes como a Alemanha e o Brasil do período entre 1880 e 1940,
eles souberam trabalhar com as peculiaridades das duas culturas e
das duas línguas. Moldaram-se, mas sem corromper o caráter e sem
perder de vista seus valores. Graças a isso, tiveram papel proeminente na história.
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Duas famílias,
dois mundos, uma união
A criatividade poderia ser o quarto ponto. Suas empresas sempre
tiveram como característica arriscar, ousar e surpreender a concorrência e os consumidores. Investiram pesadamente em pesquisa,
lançaram produtos novos o tempo todo e fizeram o que, às vezes, parecia um delírio, como lançar o chope engarrafado, plantar cevada no
território brasileiro, ou produzir um refrigerante à base de guaraná.
Um quinto item é a modéstia. Ostentar posses, exibir-se, desperdiçar dinheiro e circular por ambientes fúteis nunca fez parte de sua
conduta. Austeros e trabalhadores, tentaram, por meio do discurso
e do exemplo, transmitir esse comportamento aos descendentes.
Não poderíamos deixar de falar também de um sexto valor: a
importância dada à educação e ao conhecimento. Para que seus
filhos tivessem acesso ao que havia de melhor na época, eles abriram mão de negócios vantajosos e do conforto emocional e psicológico que sua presença representava.
O sétimo e último legado foi o sentimento de que crescer economicamente é algo que só se completa com a satisfação dos que vivem
ao redor. O fato de terem criado um império econômico lhes deu
regalias, mas não se esgotou nisso. Muito do seu tempo, da sua
energia e dos seus recursos foram empenhados em ações filantrópicas, que eram um modo de retribuir à sociedade que os acolheu.
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Acima:
O casal Adelheid Gertrud e Henri Erwin
Na página ao lado:
As cidades de Bremen e Hamburgo, local de
nascimento de Künning e Stupakoff, ficam
situadas a 126 km de distância uma da outra. O
Porto de Bremen é considerado o mais antigo da
Alemanha, e o de Hamburgo, o maior porto de
águas profundas da região
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HAMBURG
bremen
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Acima: Vista parcial da cidade de Hamburgo
Na página ao lado: Mapa de Hamburgo.
Destaque para a Nikolai Kirche, marco
arquitetônico da cidade. Da janela do escritório
de Heinrich Stupakoff se podia ver a igreja e
o Hopfen Mark (mercado de cevada). O porto
não ficava longe nem a prefeitura (Rathauss)
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Linha do tempo
Cerveja no Brasil

1654 Correspondências trocadas entre holandeses, no período da
invasão a Pernambuco, dão informação sobre o consumo
de cerveja no Brasil.

1829 O oficial alemão Carl Seidler encontra imigrantes

trabalhando na produção artesanal e na venda de cerveja
entre colonos alemães do Rio Grande do Sul.

1836 Um anúncio no Jornal do Commercio, sem menção

ao produtor, menciona a fabricação de uma “cerveja
brasileira”.

1840 Em São Paulo, começa a operar a Cervejaria
Henrique Schoenbourg.

1846 Surge, no Rio de Janeiro, a Cervejaria Brasileira. A falta de

cevada e lúpulo é compensada com o uso de outros cereais
e há grandes dificuldades com a refrigeração.

1846 Georg Heinrich Ritter monta uma linha de produção em
Nova Petrópolis (RS), lançando a marca Ritter.

1852 A Cervejaria Gabriel Albrecht Schmalz inicia suas
atividades em Joinville (SC).

1853 Heinrich Kremmer inicia a produção em escala industrial
da cerveja Bohemia, em Petrópolis.

1860 Carlos Rieschbieter, Heinrich Hosang e Otto Jennrich
produzem cerveja em Blumenau (SC).

1869 O Diário de Pernambuco faz menção a Henrique Leiden,
fabricante de cerveja na Rua do Sebo, Recife.
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1876 A Imperial Fábrica de Cerveja Nacional, que depois se
bebida em escala industrial.

1877 O estabelecimento Stadt de Berna, na Rua São Bento,

73, de propriedade de Victor Nothmann, vende cervejas
fabricadas por Henrique Stupakoff.

1885 Inauguração da Companhia Antarctica Paulista. Com sede
no bairro da Água Branca, a empresa comercializa gelo e
produtos alimentícios.

1888 Inauguração da Manufactura de Cerveja Brahma, Villiger e
Cia., de propriedade do suíço-alemão Joseph Villiger.

1892 Inauguração da Cervejaria Bavária, no bairro da Mooca, em
São Paulo.

1893 O empresário Heinrich Stupakoff abre a firma H. Stupakoff
em Hamburgo, com objetivo de tratar da compra de

máquinas e da exportação de insumos para fabricação de
cerveja no Brasil.

1893 A Cervejaria Bavária é premiada com uma medalha de
ouro na Exposição Universal de Chicago.

1894 Joseph Villiger, da Manufactura de Cerveja Brahma, Villiger
e Cia., associa-se com a Cervejaria Georg Maschke e Cia.

1895 Registrada a primeira logomarca da Companhia

Antarctica: uma estrela de seis pontas com a letra
A inscrita no centro. A empresa produz cerveja nas
instalações do Parque Antarctica, no bairro Água Branca,
em São Paulo.

1901 A Cervejaria Bavária registra a marca Aliança na Junta
Comercial de São Paulo.

1904 A Companhia Antarctica Paulista compra a Cervejaria

Bavária, mudando do Parque Antarctica para a Mooca.
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1904 A filial da Bavária, no Rio de Janeiro, é vendida para a
Cervejaria Brahma.

1904 A Cervejaria Brahma adquire a Cervejaria Teutonia,

tornando-se uma das marcas líderes do mercado brasileiro.

1906 Johann Künning torna-se presidente da Cervejaria
Brahma.

1910 A Companhia Antarctica lança a cerveja Cometa, para
homenagear a passagem do Cometa Halley.

1911 A Companhia Antarctica inaugura sua primeira filial na
cidade de Ribeirão Preto (SP).

1912 Fundada a Cervejaria Polar em Estrela (RS).
1914 A Primeira Guerra Mundial afeta a produção nacional,

principalmente pela dificuldade de importação de lúpulo.

1917 A Companhia Antarctica Paulista vende seu terreno de 150
mil metros quadrados para o Palestra Itália Futebol Clube,
hoje Sociedade Esportiva Palmeiras.

1918 Lançamento, por parte da Companhia Brahma, do seu

guaraná e da soda limonada. Também é lançada a cerveja
Malzbier.

1922 Entre automóveis e caminhões, a frota da Companhia

Antarctica registrava 400 burros para puxar as carroças e
carretões carregados com cerveja.

1924 A cervejaria gaúcha Bopp se une às rivais Sassen e Ritter,
dando origem à Cervejaria Continental.

1934 Ary Barroso e Bastos Tigre compõem um samba em
homenagem ao lançamento do Brahma Chopp.

1941 A Cervejaria Continental faz experiências de plantio de
cevada em Gramado (RS).
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1946 Fusão da Brahma com a Cervejaria Continental, do Rio
1954 Aos 50 anos, a Brahma contabiliza seis fábricas e uma
maltaria.

1957 A firma H. Stupakoff é fechada em Hamburgo.
1961 A Companhia Antarctica adquire a Bohemia.
1966 Ano de surgimento da Cerpa Cervejaria Paraense.
1967 Lançamento da cerveja Skol e do Brahma Chopp em garrafas
de 300 ml. Esse produto passou a ser conhecido como
Brahminha.

1968 A Brahma inaugura sua Estação Experimental de Cevada no
Rio Grande do Sul.

1971 É lançada a primeira cerveja de latinha, feita de folha de
flandres: a Skol Pilsen.

1972 A Antarctica adquire o controle acionário da Cervejaria
Polar, do Rio Grande do Sul.

1978 A Brahma lança o primeiro curso de cervejeiro prático da
América Latina.

1979 A cerveja Antarctica passa a ser exportada para os Estados
Unidos, Europa e Ásia.

1980 A Brahma encampa a Cervejaria Skol/Caracu.
1982 Fundação da Cervejaria Kaiser em Divinópolis (MG).
1985 O jornal alemão Frankfurter Algemeine Zeitung aponta a
Brahma como a sétima cervejaria do mundo.

1989 Em Itu, no interior de São Paulo, começa a ser produzida a
cerveja Primo Schincariol.
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1989 O Garantia assume o controle da Cervejaria Brahma,

impondo uma reformulação e gestão mais moderna à
empresa.

1990 O início do processo de globalização e abertura da

economia brasileira proporciona aos produtores da
indústria cervejeira no Brasil maior acesso à matériaprima, compra facilitada de equipamentos e a
implantação de sofisticadas ferramentas advindas de
tecnologias de ponta na área da informática.

1994 A Cervejaria Petrópolis lança a marca Itaipava.
1999 Ocorre a fusão da Companhia Cervejaria Brahma e da

Companhia Antarctica Paulista, com o surgimento da
Ambev – Companhia de Bebidas das Américas. Por decisão
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade),
a marca Bavária teve que ser vendida.

2002 A Ambev promove uma aliança com a Quilmes, líder de
mercado na Argentina.

2004 A Ambev associa-se com a gigante belga Interbrew,

fazendo surgir a InBev tornando-se a maior produtora
de cerveja do mundo, com presença em 140 países. Esta
associação permitiu a entrada da empresa na América do
Norte, através da aquisição da canadense Labatt.

2008 A InBev adquire a Anheuser Bush e transforma-se na AB
InBev.

2012 Ambev expande seus negócios na região do Caribe
e anuncia a compra de 51% da Cervecería Nacional
Dominicana (CND), fundada em 1929.
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Cerveja no mundo
7000 a.C. Estudos arqueológicos realizados na área do atual Sudão
indicam o fabrico de uma bebida alcoólica à base de
sorgo, que seria semelhante à cerveja.

4500 a.C. Inscrições feitas numa pedra são os primeiros registros
de produção caseira da bebida entre os sumérios.

3400 a.C. Documentos indicam a produção de uma cerveja
conhecida pelo nome genérico zythum.

2000 a.C. Encontradas evidências da produção de tsiou, cerveja
feita a partir de arroz, no sudeste asiático.

1730 a.C. O Código de Hamurabi estabelece que cada babilônio
tem direito a uma ração diária da bebida.

1100 a.C. Ramsés III doa, aos sacerdotes do tempo de Amón,
1 milhão de litros de cerveja.

800 a.C. Uma ânfora utilizada na produção de cerveja nessa
época foi encontrada por arqueólogos.

51 a. C.

O filósofo Possidônio relata que, na Gália, o vinho
trazido da Itália era servido nas casas mais ricas,
enquanto a bebida preferida dos pobres era uma cerveja
feita de trigo e aromatizada com mel.

40

O médico grego Pedáneo Discórides escreve sobre o
valor diurético da cerveja, mas ressalta: ela deve ser
usada apenas em tratamentos.

49

Após atravessar o Rio Rubicon, antes da entrada triunfal
em Roma, o então general Júlio César brinda suas tropas
com cerveja.
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70

Plínio, o Velho, descreve a cerveja como uma bebida
alcoólica fermentada a partir de cevada ou outro
cereal, aromatizada com mel e armazenada em ânforas
de barro ou tonéis de madeira. Nessa época, não havia
adição de lúpulo.

98

O historiador Tácito menciona, no livro De Germania,
que os povos da região preparam uma “horrível”
bebida fermentada de cevada ou trigo.

180

Há registros de uma instalação para fabricar a bebida

500

Na Gália, a bebida passa a ser chamada de cerevísia,

na Alemanha, durante a ocupação romana.

em homenagem a Ceres, deusa das colheitas e da
fertilidade.

600

As abadias de St. Gallen, na Suíça, e de Bobbio, na

800

Registros da Baviera indicam que 300 mosteiros da

1040

O mosteiro de Weihenstephan, em Freising, consegue

1179

O livro Physica sive Subtilitatum, de Hildegard von

Itália, destacam-se como centros produtores da bebida.

região produziam o chamado “pão líquido”.

autorização para fabricar a bebida comercialmente.

Bingen, registra pela primeira vez o uso de lúpulo no
composto de ervas que dava sabor às cervejas.

1220

O Capitulare de Vilis, código de leis proclamado
durante o império de Carlos Magno, reconhece a
profissão de mestre-cervejeiro.

1268
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É instalada a primeira cervejaria na cidade de

1514

Estabelece-se em Paris a exigência de uma formação

Frankfurt, atual Alemanha.
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1288

de três anos para que uma pessoa possa abrir um
comércio de cervejas.

1516

É publicada a Reinheitsgebot, ou Lei da Pureza,
que estabelece que a cerveja deve ser uma bebida
constituída de cereal maltado, aromatizada pelo
lúpulo e fermentada pela ação de leveduras.

1533

O príncipe Maximiliano I proíbe a fabricação de

1540

As cervejarias passam a armazenar a bebida em

cerveja no verão.

adegas nos Alpes. Essa cerveja adquiria sabor
acentuado e aparência clara. Passou a ser chamada
lager, armazenar em alemão.

1550

Em Artois, França, uma lei proíbe o uso de limão no

1642

O coque começa a ser usado para secar o malte. Com

fabrico da bebida.

isso, os grãos passam pelo processo de secagem sem
serem torrados, dando origem a uma cerveja mais
clara, a pale ale.
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1662

O papa Alexandre VII aprova a ingestão de bebida

1759

Arthur Guinness abre sua cervejaria em Dublin, na

1810

A Oktoberfest se torna uma festa oficial em Munique.

durante os jejuns e penitências dos fiéis.

Irlanda.
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1830

Com objetivo de reduzir o consumo de gim, cujo teor
alcoólico é quase dez vezes maior que o da cerveja, o
governo inglês edita o Beer Act. Pagando dois guinéus
ao ano, um estabelecimento teria licença para fabricar
e vender cerveja.

1842

Surge em Pilsen, antiga Boêmia, atual República
Tcheca, o tipo de cerveja mais famoso no mundo. As
cervejas passam a ser servidas em copos de cristal
(os famosos cristais da Boêmia) em vez de canecas.

1859

Gay-Lussac desenvolve pesquisas sobre o processo de

1870

Transportada em vagões de trem, a Budweiser se torna

1876

Os estudos de Louis Pasteur sobre fermento e micro-

fermentação.

uma das marcas mais conhecidas dos Estados Unidos.

organismos possibilitam preservar a cerveja de modo
mais eficiente. A partir daí, culturas selecionadas de
leveduras passam a ser usadas para a fermentação do
mosto.

1880

Só nos Estados Unidos se registram 2.300 marcas

1883

O dinamarquês Emil Christian Andersen isola as

independentes.

primeiras culturas puras de levedura, iniciando uma
produção controlada na Cervejaria Carlsberg.
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1918

É promulgada a Lei Seca, proibindo o consumo de

1933

A Lei Seca é revogada, mas, ao fim do período de

bebidas alcoólicas nos Estados Unidos.

proibição, apenas 160 indústrias sobrevivem.
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Lançada a primeira cerveja em lata, da marca Krueger.

1940

Surge a marca portuguesa Sagres.

1953

O neozelandês Morton Coutts desenvolve a técnica de
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1935

fermentação contínua, sem nunca entrar em contato
com a atmosfera.

1964

Cervejas em lata são introduzidas na Alemanha.

1966

A Budweiser ultrapassa a marca de 10 milhões de

1972

O movimento “Campaign for Real Ale (Camra)”, que

barris por ano.

se opõe à massificação e industrialização da cerveja,
ganha adeptos em todo o mundo. Hoje, tem mais de 85
mil membros.

1991

Os Estados Unidos produzem 20% do volume de

2005

Produzida a primeira cerveja sem glúten pela

2002

Surge a hoje segunda maior cervejaria do mundo (SAB

cerveja do mundo.

companhia finlandesa Lattilan.

Miller), com a compra pela South African Brewery
(SAB) da norte-americana Miller.

2008

A InBev adquire a Anheuser-Bush. A empresa passa a
se chamar AB InBev e se torna um dos cinco maiores
grupos de produtos de consumo do mundo.
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