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1. Resumo 

Os impressos produzidos com a intenção de descarte imediato, são conhecidos como 

efêmeros, possuem linguagens visuais que transmitem informações com significados. 

O Brasil não tem um sistema de catalogação de efêmeros, nem mesmo nas grandes 

instituições de acervo. Por isso dada a possibilidade de utilizar o design gráfico como 

ferramenta, a presente pesquisa tem por objetivo analisar rótulos da Cervejaria 

Brahma no período de 1900 à 1960. Foram considerados os aspectos formais, 

funcionais e simbólicos presentes nos rótulos escolhidos. De um total de 49 rótulos, 

levantados, selecionou-se 10. A construção teórica dos textos foi elaborada a partir 

de autores fundamentais a área do design. Esta pesquisa tem como principal objetivo 

investigar a estrutura e linguagem visual dos rótulos escolhidos, e a memória gráfica 

nacional brasileira do período. As análises e comparações indicam que em uma 

mesma década pode ser verificado mais de uma linguagem diferente, referências que 

foram importadas para compor a linguagem gráfica brasileira ainda em construção na 

época. Palavras-chave: Design gráfico; Memória dos Efêmeros; Rótulos Brahma. 

2. Introdução 

Nunca antes na história da humanidade houve tamanho volume de mercadorias e 

embalagens. Por isso, para organizar a informação sobre os produtos (texto, imagem, 

procedência, marca) e fazer com que de forma rápida houvesse a identificação do 

conteúdo, surgiram os “rótulos” (Humbert, 1972 apud Almeida e Coutinho, 2013, p.1). 

Além disso, os rótulos representam os aspectos históricos do período, particularidades 

do público e discursos do comércio de inserção.  

Como aponta Silvio Barreto Campello e Isabela Aragão (apud COUTINHO, 2011, p. 

33) “A produção de rótulos é um dos setores mais produtivos da indústria gráfica 

desde o período colonial no Brasil.” De acordo com Coutinho (2011, p. 33) “Estudar a 

rotulagem, do ponto de vista do Design, é também estudar as tendências do comércio 

e da indústria.” Sendo assim, os rótulos são essenciais para venda e compra de 

produtos e composição da retórica da persuasão. A palavra “rótulo” pode ser 

tranquilamente substituída por “efêmero”.  

Além de estilos e das dimensões da vida cotidiana de uma época, os efêmeros são 

fonte preciosa para o estudo do design gráfico, pois possibilitam refletir sobre a 

linguagem visual de cada período, os usos e a evolução das técnicas gráficas, e a 

relação entre linguagem visual e técnicas gráficas distintas.    



Voltando para o estudo de caso em questão, é importante contar a história da 

cervejaria Brahma, retirada do catálogo Memória Viva pertencente a AmBev 

(Americas’ Beverage Company). A marca Brahma surgiu em 1888, fundada pelo suíço 

Joseph Villager, mas se chamava Manufatura de Cerveja Brahma. Seis anos depois, 

o controle da cerveja foi adquirido por Georg Maschke. Dentre as marcas 

comercializadas na época destaque para a München, a Bock-Ale, Guarany e a 

Brahma. Sempre ousada, a empresa adquiriu, em 1910, os primeiros caminhões para 

distribuição de suas marcas.  

Esta iniciação científica objetiva analisar a linguagem gráfica de rótulos da Cerveja 

Brahma no século XX, mais especificamente entre 1900 a 1960, refletir sobre as 

motivações das semelhanças e diferenças, permanências e mudanças encontradas 

nos mesmos. Os processos gráficos de reprodução contam a história do design, não 

só de efêmeros, no Brasil. Na passagem do século XIX para o século XX, os rótulos 

comerciais e embalagens de produtos já apresentavam um alto padrão de 

aperfeiçoamento gráfico e a intenção de fixar junto ao público consumidor uma 

determinada identidade visual já era uma preocupação de algumas empresas. 

(CARDOSO, 2009, p.132). Porém, até 1875, o Brasil não previa registros de nomes e 

imagens. Somente após um caso de plágio, em 1873, é que foi confirmada a 

necessidade de proteger marcas comerciais. Com a possibilidade de registro, os 

impressos efêmeros, desde 1962 começaram a dar nomes e visibilidade para os 

produtos. Já possíveis de serem registradas, as marcas criaram a ideia de produtos 

“exclusivos”, com garantia de origem através de uma linguagem peculiar. Introduziram 

apelos de sedução para incluir segmentos específicos de público. Isso porque os 

rótulos passavam a possibilidade de todos terem acesso ao que sempre fora restrito 

a poucos. (CARDOSO, 2009, p.17). Tudo isso para conquistar novos comércios, 

superar a barreira da cultura e da língua, sem deixar de lado a condição que os 

distinguiam dos concorrentes.  

3. Objetivos 

Estudando os rótulos de garrafas de cerveja no período de 1900 à 1960 o presente 

trabalho, propõe-se aos seguintes objetivos específicos: pesquisar os rótulos da 

Cerveja Brahma no Arquivo Histórico Nacional, registrados na Junta Comercial do Rio 

de Janeiro, na época compreendida pela pesquisa; analisar as relações entre texto e 

imagem (cor, textura, sobreposição, tipografia, composição), para identificar 



semelhanças com determinados estilos dentro do panorama da arte e do design da 

época; e por fim, compreender a linguagem visual dos rótulos da cerveja Brahma nas 

décadas específicas. 

4. Metodologia 

O primeiro passo da pesquisa foi encontrar os efêmeros, isto é, os rótulos. E para isso, 

foi feito um levantamento junto ao Arquivo Histórico da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro (BN) dos rótulos da Cerveja Brahma registrados na Junta Comercial da 

cidade, já que a Brahma é uma cerveja carioca. O contato foi eficaz e via e-mail foi 

disponibilizado, de maneira gratuita, todos os rótulos da Cervejaria Brahma que 

haviam na Biblioteca Nacional. Para enriquecimento do projeto, o escritor e historiador 

de arte e design e autor base de referência para este trabalho, Rafael Cardoso Denis, 

retornou um contato, via Facebook, e sugeriu que fosse feita uma pesquisa junto à 

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), em Recife, porém a fundação não possuía 

nenhum material solicitado. Segundo Rafael, a Biblioteca Nacional e a Fundaj são as 

duas maiores instituições com acervo de rótulos de cerveja. Em uma visita feita ao 

escritório da Ambev, grupo da qual a Brahma faz parte, no Itaim Bibi em São Paulo foi 

permitido acesso ao catálogo de rótulos e a história da marca, o que ajudou a definir 

as datas dos rótulos. O segundo passo, foi a elaboração do conjunto de parâmetros a 

serem considerados nas análises individuais e comparativas dos rótulos da cerveja 

Brahma. As análises detalharam a linguagem visual gráfica, com subsídio dos autores 

como: Ellen Lupton no quesito tipografia; Luciano Guimarães e Eva Heller no 

entendimento do significado das cores; Sintaxe da Linguagem Visual de Donis Dondis 

para refletir sobre a diagramação e os significados dos símbolos. E na questão 

histórica, Rafael Cardoso como autor principal. Foram realizadas análises dos rótulos 

de cada período e posteriormente a comparação dos mesmos. 

5. Desenvolvimento 

Os parâmetros das análises seguiram três aspectos fundamentais ao design gráfico: 

o primeiro qualificado como formal ou sintático, linguagem visual, diagramação do 

rótulo e seus elementos. Entre eles, a tipografia, por ser uma ferramenta com a qual 

o conteúdo ganha forma, a linguagem ganha um corpo físico e as mensagens ganham 

um fluxo social. “A tipografia é uma tradição em andamento que mantém você em 

contato com outros designers – do passado e do futuro.” (LUPTON, 2013, p. 5). O 

segundo elemento visual se traduz na hierarquia de informações; os demais, formato 



e processo de impressão; o referencial de análise foi a teoria da gestalt com os 

autores: Ellen Lupton (2013), Donis A. Dondis (2007), Luciano Guimarães (2001) e 

Eva Heller (2015); segundo aspecto é o funcional ou pragmático, que se configura 

com as funções do efêmero no período; terceiro e último aspecto é o simbólico ou 

semântico, identificação de estilos e sensações apresentadas pela composição.  

5.1.  Análises descritivas e comparativa dos rótulos escolhidos 

Rótulos de 1900 

 

 

 

 

Moldura única vermelha, ornamentos, faixas, motivos florais e feminino, 

características do estilo Art Nouveau. Uso de diferentes tipografias para composição, 

porém nem todas muitos legíveis, caso da primeira tipografia no topo, única serifada 

quebrando o padrão sem serifa das demais. Há um grid hierárquico de informação 

bem definido, tanto que o nome “Brahma” é a primeira informação que chama atenção, 

seguido do fabricante e endereço que estão em corpo maior e em caixa alta, 

disposição equilibrada quanto ao preenchimento do espaço, característica do Estilo 

Vitoriano; a quantidade exagerada de informação defini a composição visual como 

complexa. Percebe-se o uso da profusão, “técnica de enriquecimento visual associada 

ao poder e à riqueza” (DONDIS, 1997, p. 146), para demonstrar a variedade de cores 

e tipografia que a empresa possuía em um período no qual a produção gráfica 

demandava muito trabalho.  As cores utilizadas são o vermelho, marrom, verde, 

dourado, azul. A única ilustração do rótulo é uma mulher sobre um barril de cerveja, 

aparentemente festejando com uma caneca na mão, a imagem da mulher com traços 

europeus nos remete à tradição da cervejaria europeia.  

 

 

 

Este rótulo possui moldura dupla, traço espesso e fino, e características do Estilo 

Vitoriano, uso da diagramação centralizada e simétrica, tipografias elaboradas e 

complexas, variações exageradas de pesos e tamanhos. Além da mistura de mais de 

Figura 1: Rótulo cerveja Brahma 10x14cm (1900) / Acervo Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro 

Figura 2: Rótulo cerveja Brahma (1900) 10x14cm / Acervo Biblioteca 

Nacional – Rio de Janeiro 



um tipo de fonte com contorno e sombra nos tipos. O rótulo é basicamente tipográfico. 

É uma composição visual simétrica e equilibrada. O símbolo da estrela de 6 pontas 

com uma taça de cerveja no centro, se encontra posicionado entre o logotipo Brahma 

e a cidade de origem. As cores utilizadas foram dourado e bege, mescladas na 

tipografia.  

Rótulos de 1910  

 

 

 

Este efêmero pode ser dividido em 3 principais formas, o limite retangular do papel, 

um retângulo de cantos arredondados no centro e sobre ele, um losango com cantos 

arredondados e com moldura. Essa sobreposição de formas ajuda a organizar a 

hierarquia das informações. Primeiro a atenção é atraída para losango em verde 

escuro no centro do rótulo, que traz o nome da cerveja em forma de lettering na cor 

branca. O fato do losango principal estar sobre um fundo vermelho, faz com que este 

tenha destaque em primeiro plano, em seguida o olhar fixa em faixas que destacam a 

natureza do produto (cerveja) e fabricante (Cia Cervejaria Brahma) na borda da forma 

principal. É uma composição simétrica, mas complexa diante de tantos elementos 

visuais. Observa-se a aparição do selo com a estrela de 6 pontas e a taça de cerveja 

no centro, mas dessa vez posicionada dentro de um círculo branco e com os dizeres 

“marca registrada”, identificando que essa é a “garantia” da marca da cerveja de 

qualidade.  

 

 

 

 

Este rótulo não possui moldura, o fundo é de cor única, mas há dois blocos separados, 

um maior com quase toda a comunicação e o outro indicando a categoria da cerveja. 

Características do Estilo Vitoriano estão presentes nesta composição, uso de 

tipografias elaboradas e complexas com variações exageradas de pesos e tamanhos. 

No lado esquerdo do rótulo há uma figura de um homem montado em um cavalo, com 

uma caneca de cerveja na mão e um mastro erguido na outra. Na ponta do mastro 

Figura 3: Rótulo cerveja Supimpa 10x14cm (1910)/ Acervo 

Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro 

Figura  4: Rótulo cerveja Teutonia 10x14 cm (1910)/ Acervo 

Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro 



encontra-se o selo da estrela de 6 pontas com a cerveja no centro, com uma sombra 

branca de contorno. Há um selo diferente, o selo marca da fábrica, como se fosse um 

brasão. A ilustração pode fazer alusão à são Jorge montado em seu cavalo, quase 

como se representasse a cerveja de forma “santa”. A cor predominante é o verde em 

vários tons e isso cria uma atmosfera bucólica, suave. “Tudo o que é verde transmite 

uma sensação de frescor. [...] O verde tem muito sabor.” (HELLER, 2013, p. 109)  

Rótulos de 1920 

 

 

 

Este rótulo tem moldura espessa e preenchida. O grid da composição é bem definido 

com limites geométricos organizando a informação, a comunicação fica mais clara 

para o observador. Dividido em dois blocos, um retângulo maior, que contém a 

ilustração e o nome da cerveja, escrito em um pergaminho com letras góticas e detalhe 

para a letra capitular decorada. Pelo nome ser Pilsener, pode-se deduzir que o tipo de 

cerveja era Pilsen. No canto esquerdo do rótulo, a imagem de um frei aparece 

segurando uma garrafa e um copo de cerveja em frente aos barris, alusão à origem 

da cerveja. No fundo do rótulo aparecem os ingredientes da cerveja, lúpulo e cevada 

sobre fundo escuro; e no retângulo menor inferior, nota-se o aparecimento do selo de 

marca registrada. De modo geral, o efêmero é composto de muitos elementos que 

criam uma atmosfera clássica e antiga, as cores também contribuem para isso, são 

usadas cores escuras, tons de dourado e bege, com vermelho fazendo o contraste.  

 

 

 

Este rótulo apresenta variedade de tipografias ornamentadas e com terminações 

trabalhadas. O texto colocado horizontalmente, com a quebra do nome da cerveja na 

diagonal. A composição é assimétrica, a ilustração em primeiro plano se estende para 

o título “Cavalleira”, que toma metade do rótulo à direita, retratando uma mulher com 

um vestido verde “montada” sobre uma garrafa. Deduz-se que a cerveja tem função 

metalinguística, reprodução do rótulo estudado na garrafa sobre a qual a moça está 

sentada. Logo abaixo da moça e da garrafa, observa-se uma paisagem do Rio de 

Figura 5: Rótulo cerveja Pilsener 12x14 cm (1920)/ Acervo 

Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro 

Figura 6: Rótulo cerveja Cavalleira 10x14 cm (1920)/ Acervo Biblioteca 

Nacional – Rio de Janeiro 



Janeiro, o Pão de Açúcar e a Lagoa Rodrigo de Freitas, cidade de origem da cervejaria 

Brahma. Observando o fundo com mais atenção, pode-se ver algumas formas que 

lembram nuvens, o que dá a entender que a “Cavalleira” está galopado no céu do Rio 

de Janeiro. Há a presença da estrela de 6 pontas com a taça de cerveja no centro e a 

marca registrada.  

Rótulos de 1940 

 

 

 

Este rótulo apresenta o logotipo do produto com característico do estilo gótico, 

ornamentos em toda a tipografia principal. Destaque para a letra “H” que tem 

terminação e contorna ao redor da palavra, provocando um movimento no centro do 

rótulo, criando a área de primeiro plano para o título da cerveja. O motivo para a 

escolha da tipografia gótica para o “Hanseatica” pode ser justificada pelo significado 

da palavra. “A Liga Hanseática foi uma aliança de cidades mercantis que estabeleceu 

e manteve um monopólio comercial sobre quase todo norte da Europa e Báltico, em 

fins da Idade Média e começo da Idade Moderna. ” (EDUCALINGO). Por ter sido um 

fato da idade média, foi adotada também uma tipografia ligada ao período. Não há 

muita variação de tipografia, com o restante das informações estão em caixa altas, 

sem serifa. 

Rótulo de 1944 

 

 

 

Este rótulo possui moldura única espessa dourada, elipse com moldura detalhada no 

centro onde está o nome da cerveja. A empresa Brahma tem um slogan para a linha 

extra, “Brahma Extra extraordinária”, explicação para a abreviação da palavra 

“extraordinária”. As tipografias utilizadas pertencem a família fantasia e uma das 

palavras levemente inclinadas, quebrando o ritmo do rótulo, cria um destaque para a 

palavra. O selo de marca registrada presente, a estrela de 6 pontas com a taça de 

Figura 7: Rótulo cerveja Hanseatica 10x14 cm (1940)/ Acervo Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro 

Figura  8: Rótulo cerveja Brahma Extra 09x13 cm (1944) / Acervo Biblioteca 
Nacional – Rio de Janeiro 



cerveja no centro em uma forma semelhante à uma medalha vermelha. As cores são 

o roxo e amarelo, complementares e contrastante.  

Rótulos de 1960 

 

 

 

Este rótulo apresenta moldura única espessa amarela, percebe-se excesso de 

informação. No retângulo com cantos arredondados no centro do rótulo, a informação 

é mais clara, o nome da cerveja e ilustração denotam o produto, chopp geralmente 

servido em caneca. As cores escolhidas são de alto contraste; tipografia variada, 

fantasia e serifada branca com contorno amarelo. Porém ao redor da área central, há 

excesso de informação e imagens que podem confundir e poluir o rótulo como um 

todo. A tipologia da cerveja é clara, explícita por um lettering na parte superior. O ícone 

de marca registrada continua presente, envolto em um círculo, levando uma taça de 

cerveja sobre uma estrela amarela, também em cores contrastantes. No rodapé há 

muita informação que atualmente não aparece mais no rótulo frontal da garrafa. 

 

 

 

A composição do rótulo envolve uma elipse central com a faixa atrás atravessando o 

limite do rótulo, as informações estão impressas horizontalmente. O logotipo da 

cerveja aparece levemente na diagonal e o nome da companhia cervejeira 

acompanha o contorno da elipse, quebrando o ritmo textual. No logotipo da cerveja, a 

tipografia é manuscrita.  O selo de marca registrada volta a aparecer, a estrela de 6 

pontas com a taça de cerveja no centro em uma forma circular. Os ingredientes de 

fabricação da bebida: lúpulo e cevada aparecem em torno da faixa central de 

informações. As cores são contrastantes, fundo da elipse verde escuro contrasta com 

a cor complementar na borda, o vermelho; e o texto na faixa em amarelo, e pode ser 

que o marrom da faixa, faça alusão à cor da cerveja bock colocada em primeiro plano. 

6. Resultados 

Figura  9: Rótulo cerveja Brahma Chopp 10x12 cm (1960)/ Acervo 

Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro 

Figura 10: Rótulo cerveja Bull Bock 10x14 cm (1960)/ Acervo Biblioteca 

Nacional – Rio de Janeiro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Considerações Finais 



Priscila Lena Farias, designer gráfica, pesquisadora e professora na área de design, 

levanta a questão da memória gráfica em seu artigo de dezembro de 2014, definindo 

a expressão ‘memória gráfica’ utilizada especificamente nos países de língua 

portuguesa e espanhola da América Latina e refere-se “a uma linha de estudos que 

pretende revisar o significado e valor de artefatos visuais, e em particular os impressos 

efêmeros, para estabelecer uma noção de identidade local através do design”. 

(FARIAS, 2014, p.1). Também é apresentado por Priscila nos últimos dez anos, um 

número significativo de estudos realizados no campo da memória gráfica. (FARIAS, 

2014, p. 4). A memória diz respeito aos acontecimentos que vivemos ao longo de 

nossa trajetória de vida. (LESCHKO at all, 2014) Já a história é “a compilação dos 

fatos que ocuparam o maior espaço na memória dos homens” (LESCHKO at all, 2014, 

p. 9) Sendo assim, memória e história são conceitos que andam juntos e contribuem 

na compreensão da humanidade e no estudo do design. O maior desafio dessa 

pesquisa foi a coleta dos rótulos a serem analisados, suas respectivas datas e autores. 

Essa dificuldade contribuiu na definição do tema, um desafio que a maioria dos 

estudiosos de efêmeros enfrentam. (LESCHKO at all, 2014, p. 9). As comparações 

entre efêmeros do mesmo período são capazes de indicar que na mesma década 

pode ser apresentada mais de uma linguagem. Verifica-se nas composições de 1900, 

o primeiro rótulo da Brahma é típico do estilo Art Nouveau com arabescos e motivos 

florais, buscando inspiração na natureza e com a presença da mulher como 

possivelmente um símbolo de aprovação, representada de forma delicada e não 

erotizada. O rótulo seguinte é totalmente tipográfico, percebe-se a referência do Estilo 

Vitoriano. A figura da mulher em 1920 no rótulo Cavalleira, dessa vez de uma força 

mais literal relacionando-se ao nome do produto. O rótulo totalmente tipográfico 

apenas para identificação e informações dos produtos em 1940, cerveja Hanseática. 

Essa apropriação de estilos europeus, indica que a identidade gráfica ainda estava 

em processo de construção no Brasil. Diante do exposto é fato que os efêmeros são 

meios de retratar o cotidiano das pessoas. Apesar de ser uma discussão sobre o 

surgimento do design no Brasil, somente após 1960, uma década de ruptura em 

muitos aspectos na área, [...] existiu um vasto universo de atividade projetual ligado à 

produção industrial ao logo das décadas anteriores a 1960. (CARDOSO, 2005, p. 10). 

Assim, os efêmeros são fonte indispensável na compreensão da história do design 

brasileiro. 
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