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1. INTRODUÇÃO 

 

A cerveja no Brasil é uma atividade que envolve desde o cultivo nos cam-

pos afora até as mesas de bares de todo o país, representando forte fator eco-

nômico, social e cultural. Devido ao seu peso na vida dos brasileiros este setor 

merece grande representatividade nos órgãos públicos, no espaço privado e nos 

debates da sociedade civil. 

Neste contexto é verificado que a setor cervejeiro carece de um amplo 

fórum, de discussão organizado, sendo que as entidades do setor se encontram 

separadas e buscando de forma unilateral saídas para o setor. Um dos espaços 

de diálogo que aparece neste sentido são as câmaras setoriais do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.  

Este documento trata, então, do estudo preliminar obre a criação da Câ-

mara Setorial da Cerveja – CSC no MAPA e se apresenta como um documento 

de embasamento acadêmico e setorial, contando com a parceria, em sua con-

fecção, de entidades do setor e pesquisadores da área.  

Este ministério possui perto de 30 câmaras setoriais, além das câmaras 

temáticas e já conta, na área das bebidas, com as câmaras da cachaça e do 

vinho. Sendo assim o setor da cerveja no Brasil, devido seu peso econômico, 

político e social necessita, também, desse fórum de discussões. 

Nas seções a seguir estão dispostas as regras de funcionamento, justifi-

cativas de criação, avaliação da viabilidade e sua agenda estratégica. Por fim 

destacamos que este estudo de trata de um diagnóstico e não de uma carta de 

criação, então após o debate sobre o tema as tratativas para dar entrada no 

pedido irã se seguir de forma natural conforme o rito burocrático do MAPA. 
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2. LEGISLAÇÃO 

 

O funcionamento das câmaras setoriais está vinculado ao Conselho do 

Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – CONSA-

GRO. Este é regido pela portaria nº 1.353, de 16 de agosto de 2018, aprova o 

seu regimento interno. Nesta seção são expostas as suas principais caracterís-

ticas e o documento na íntegra pode ser encontrado Diário Oficial da União4. 

Este é órgão colegiado consultivo, vinculado ao MAPA e tem por finali-

dade articular, entre os setores público e privado, o planejamento e implementa-

ção dos instrumentos institucionais de promoção do agronegócio brasileiro es-

pecialmente 

O Ministro exerce o encargo de Presidente do CONSAGRO com direito 

a votos nominal e de qualidade. Cada Órgão ou Entidade indicará um represen-

tante titular e dois suplentes para o conselho. 

O CONSAGRO compõe da estrutura funcional:> Plenário: compete apre-

ciar e deliberar sobre as matérias submetidas pelos seus membros ou pelas Câ-

maras Setoriais e Temáticas; >Câmaras Setoriais e Temáticas; >Grupos Temá-

ticos que fazem parte das Câmaras Setoriais e Temáticas. 

 

2.1. COMPETÊNCIAS DAS CÂMARAS SETORIAIS E TEMÁTICAS 

 

As Câmaras Setoriais e Temáticas têm por competência apresentar pro-

posições, apoiar e acompanhar ações para o desenvolvimento dos segmentos 

setoriais do agronegócio, cabendo-lhes especificamente: 

 

 Diagnóstico de estudos relativos aos segmentos setoriais; 
 Subsidiar o MAPA quanto formulação dos Planos de Safra e Plurianual, no pri-

meiro trimestre de cada anos e propostas para: 
o A expansão dos mercados interno e externo,  
o Geração de empregos,  
o Renda e bem-estar,  
o Aumento de produção, abastecimento e comercialização; 

                                                                 
4  Publicado no D.O.U. Do dia de 24 de agosto de 2018, Seção I, página nº 17. Disponível em: 
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/con-
tent/id/38169672/do1-2018-08-24-portaria-n-1-353-de-16-de-agosto-de-2018-38169498 
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 Estabelecer calendário anual de reuniões para a formulação de políticas públicas 
destinadas ao setor agropecuário, do Plano Agrícola e Pecuário e do Plano Plu-
rianual 

 Monitorar e avaliar junto aos órgãos competentes, a implementação das propo-
sições emanadas das Câmaras Setoriais ou Temáticas  

 Encaminhar5 ao Secretário-Executivo do CONSAGRO, para as devidas provi-
dências, todas as ações advindas de resoluções e proposições das Câmaras 
Setoriais  

 

As Câmaras Setoriais e Temáticas serão compostas por membros repre-

sentativos do setor, públicos e privados e deverão, preferencialmente, ter repre-

sentatividade de âmbito nacional. 

A entidade membro das Câmaras Setorial ou Temática que não compa-

recer a três reuniões consecutivas poderá ser excluída da Câmara, por decisão 

da maioria de seus membros. 

Respeitado o limite de 30 (trinta) entidades e órgãos, por Câmara Se-

torial, a inclusão de novas entidades ou órgãos será precedida de consulta ao 

plenário e posterior encaminhamento ao Presidente do CONSAGRO, para no-

meação dos incluídos 

Cada entidade ou órgão será representada por um membro titular e um mem-

bro suplente  

A Câmara Setorial ou Temática, que não realizar uma reunião no decorrer 

de um ano, será extinta automaticamente, podendo ser reativada somente por 

decisão do presidente do CONSAGRO 

Cada Câmara Setorial ou Temática terá um Presidente oriundo preferen-

cialmente do setor privado, escolhido pelo Presidente do CONSAGRO, dentre 

os respectivos membros ou dentre três membros da respectiva Câmara indica-

dos pelo colegiado, para exercer mandato de dois anos, com possível recon-

dução 

Por decisão da maioria dos membros da Câmara Setorial ou Temática 

poderá, a qualquer tempo, ser solicitada, ao Presidente do CONSAGRO, a subs-

tituição do Presidente da Câmara 

                                                                 
5 O rito processual dos encaminhamentos das Câmaras Setoriais segue o modelo constante no Anexo I 
desse documento 
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A Câmara Setorial ou Temática terá um Secretário dentre os membros 

da Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais e será apoiada, técnica e adminis-

trativamente por ele 

As Câmaras Setoriais e Temáticas poderão indicar um profissional para 

exercer o encargo de Consultor Especial, sem direito a voto, a ser designado 

pelo Secretário-Executivo do CONSAGRO. O profissional será oriundo dos se-

tores público ou privado, detendo conhecimento de notório saber, relacionado às 

competências da Câmara 

Cada Câmara Setorial ou Temática poderá indicar até cinco convidados 

especiais, representantes de entidades e órgãos públicos ou privados, cujas par-

ticipações sejam requeridas e aprovadas pela maioria dos Membros, podendo 

participar das reuniões e trabalhos das Câmaras, sem direito a voto 

 

2.2. COMPETÊNCIAS DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS SETORIAIS 

 

 Autorizar as convocações das reuniões das respectivas Câmaras; 
 Presidir e coordenar as reuniões das Câmaras; 
 Supervisionar os trabalhos dos Grupos Temáticos; 
 Responsabilizar-se pelos trabalhos desenvolvidos pelas Câmaras, junto ao Con-

selho do Agronegócio e ao MAPA 

 

O Presidente de Câmara, nas ausências, será substituído por um membro 

escolhido pelo Plenário. 

 

2.3. COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DAS CÂMARAS SETORIAIS 

 

 Analisar e discutir matérias em exame e propor soluções; 
 Prestar assessoramento aos Presidentes e Secretários das Câmaras nas enti-

dades que representam; 
 Estudar e relatar matérias que lhes forem distribuídas, podendo valer-se de as-

sessoramento técnico; 
 Propor matérias às Câmaras  

 

A participação de representantes de órgãos e entidades junto ao CONSA-

GRO, inclusive às Câmaras Setoriais, será considerada Prestação de Serviços 

Relevantes, sendo as despesas de participação em suas reuniões de inteira 

responsabilidade dos órgãos e entidades representados. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 
O mercado da cerveja no Brasil, acompanhando também o mercado mun-

dial, tem sofrido grandes mudanças nos últimos anos, provocando significativas 

alterações na organização da atividade como um todo. Procederemos com uma 

breve análise do panorama mundial e nacional do setor cervejeiro para mostrar 

a importância dessa atividade e justificar a criação da CSC.  

O setor cervejeiro é considerado um subsetor da indústria agroalimentar 

por utilizar como matéria-prima os produtos da agricultura, como a cevada, trigo, 

milho e arroz, além é claro, do lúpulo, atuando na transformação final dos produ-

tos da agropecuária juntamente com o setor alimentício. O setor cervejeiro faz 

parte da indústria de bebidas6, dividindo espaço com o vinho e os destilados no 

segmento das bebidas alcoólicas, com as refrigerantes e sucos no segmento de 

bebidas não alcoólicas e com a água envazada e as bebidas tradicionais (café, 

chá e achocolatados). 

A criação da Câmara Setorial para o setor cervejeiro justifica-se pela con-

dição do Brasil como terceiro maior produtor mundial de cerveja e importante 

mercado consumidor da bebida. Em 2016 o Brasil produziu 133.346 milhões de 

hectolitros, cerca de 23 % da produção do continente americano e 7% da produ-

ção mundial (THE BART REPORTS, 2017). Segundo a CervBrasil (2015), no 

país, o setor representa 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) e 14% da indústria 

de transformação nacional com a geração de 2,2 milhões de postos de trabalho 

indireto (produção e transporte de matérias-primas, cervejas e chopes) e 1,7 mi-

lhões de postos de trabalho diretos na indústria. Nos últimos 10 anos, o setor 

cervejeiro brasileiro cresceu a uma taxa média de 5% ao ano. 

O processo produtivo envolve a fabricação de matérias-primas, oriundas 

da agricultura; o envasamento em uma imensa gama de embalagens, rótulos e 

adesivos que compreendem a indústria gráfica; a distribuição, que movimenta 

uma ampla rede de logística e transportes e a produção de máquinas e equipa-

mentos.  

                                                                 
6 Dentro da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do IBGE, a atividade cer-
vejeira faz parte da indústria de transformação (seção C), fabricação de bebidas (divisão 11), 
fabricação de bebidas alcoólicas (grupo 111), fabricação de malte, cervejas e chopes (classe 
1113-5), e por fim, a fabricação de cervejas e chopes (subclasse 1113-5/02). 
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Conforme dados do MAPA, o Brasil apresenta, aproximadamente, 519 mi-

crocervejarias, 72 empresas médias e 84 grandes empresas7. O mercado cerve-

jeiro brasileiro é composto por empresas líderes no mercado nacional e interna-

cional. A Ambev, subsidiária da AB InBev no Brasil, detinha em 2017 cerca de 

67% do mercado do país; seguida pela Heineken com 17,4% (esse número só 

foi alcançado após a compra da Brasil Kirin que detinha cerca de 10%) e da 

cervejaria Petrópolis (de capital nacional), com 14,1%, somando 98,5% do mer-

cado de acordo com dados da Nielsen8. 

Tais empresas oligopolistas compõe o mercado cervejeiro juntamente 

com empresas marginais, as quais juntas em 2017, respondiam pela cota de 

1,5% do mercado nacional. Caracterizam-se por empresas marginais as micro-

cervejarias, cervejarias artesanais fabricantes de cervejas de alto valor agregado 

e as cervejarias regionais, as quais produzem cerveja de baixo custo para fazer 

concorrência às cervejas mais baratas dos grandes grupos, sobretudo, no mer-

cado regional. Empresas marginais, pois atuam a margem das grandes empre-

sas. Segundo Steindl (1972), são empresas que obtêm menores taxas de lucros, 

pois não atingem as vantagens competitivas das economias de oligopólio. 

Em geral, a produção do setor cervejeiro, baseia-se na fabricação de bens 

destinados ao mercado interno com capacitação tecnológica e técnicas já difun-

didas, sendo os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) não im-

peditivos para o ingresso de novas empresas, embora as inovações em proces-

sos e produtos sejam determinantes para a liderança do setor. Em decorrência 

da pequena complexidade dos processos de fabricação e pela possibilidade de 

estabelecer pequenas redes de circulação, o setor conta com elevado número 

de pequenas empresas atuando juntamente com as grandes. 

Procede-se com uma análise geral do desenvolvimento do setor cerve-

jeiro no Brasil, sua importância e dinâmica no mercado mundial. 

  

                                                                 
7 O modelo mais simples para diferenciar o tamanho das empresas é o volume de produção, 
estabelecido pelo SEBRAE (2015) - Quanto ao número de funcionários: Pequena: de 20 a 99 
empregados; Média: 100 a 499 empregados; Grande: mais de 500 empregados. Quanto a receita 
bruta: Microempreendedor Individual - EI – Lei 123/06 - Até R$ 60.000,00; Microempresa - ME - 
Lei 123/06 - Até R$ 360.000,00; Empresa de Pequeno, Porte - EPP - Lei 123/06 - De R$ 
360.000,01 até R$ 3.600.000,00. 
8Compra da Kirin pela Heineken é Aprovada. Disponível em: https://revistapegn.globo.com/Ne-
gocios/noticia/2017/05/compra-da-kirin-pela-heineken-e-aprovada.html. Acesso em: 22/03/2015. 
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3.1. CENÁRIO CERVEJEIRO MUNDIAL 
 

A produção mundial de cerveja apresentou longo período de crescimento, 

impulsionado pelo aumento do consumo desta bebida por todo mundo. A produ-

ção teve seu número multiplicado por cerca de 1000 vezes no período de cem 

anos. Em 1910 a produção mundial estava na casa de 200 milhões de hectolitros 

de hectolitros, já em 2010 essa produção chegou perto de 2.000.000 milhões. O 

gráfico 1 demostra o crescimento recente da produção mundial. 

 

 
Gráfico 1 – Evolução da produção mundial de cerveja entre 1970 e 2014 
Fonte: LIMBERGER, 2016. 

 

 Recentemente a produção teve um ponto de inflexão a começou a apre-

sentar queda, em grande parte, pela desaceleração da economia mundial e a 

estagnação do consumo nos países desenvolvidos. A produção mundial atingiu 

o seu auge em 2013 com 1,97 bilhões de hectolitros e em 2016 perdeu 20 mi-

lhões de hectolitros ficando na casa de 1.95 bilhões, conforme dados do The 

Barth Reports (2017). 

Dados do BNDES revelam grande aumento na produção dos chamados 

BRICS: Brasil (+61%); Rússia (+77%); Índia (+254%); China (+123%); e África 

do Sul (+28,6%). Por outro lado, entre os dez maiores produtores, as reduções 

mais acentuadas couberam ao Reino Unido (-24%), Japão (-22%) e Alemanha 

(-14%) (CERVIERI JÚNIOR, 2014). 
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Na escalada da produção de cerveja no mundo os processos de concen-

tração de mercado por meio das fusões e aquisições é marcante em todo o de-

senrolar do mercado. 

Esse processo teve seu princípio no final dos anos de 1960, quando a 

crise do fordismo fez emergir um sistema flexível de produção e ocorreu grande 

expansão das Médias e Pequenas Empresas – MPEs e do capital pelo espaço 

mundo (HARVEY, 2001).  

Este fenômeno deu lugar, nas décadas seguintes, à concentração intra-

setorial. As aquisições representam um meio rápido de consolidação e amplia-

ção dos mercados, sobretudo em escala internacional, além de permitirem às 

grandes empresas encontrar mercados-nichos (MARTINELLI; SCHOENBER-

GER, 1994). 

No caso do mercado cervejeiro, as fusões e aquisições representam uma 

atitude que visa: (1) aumentar a variedade de produtos no seu portfólio com ob-

jetivos de redução do risco em face de escolha do consumidor, (2) obter econo-

mias de escala para se tornar mais competitiva frente aos rivais, e (3) ir à busca 

de mercados mais atrativos que possuam alto crescimento de demanda por cer-

veja (MOREIRA et al, 2013). 

Um breve resgate pela história das maiores cervejarias do mundo, des-

crito por Hampson (2009), traça um panorama claro do destaque que esses pro-

cessos têm na configuração do mercado mundial de cerveja que aumentou sua 

concentração em 60% entre 2002 e 2012, segundo relatório da Standard & Po-

or's (S&P).  

Essa abrangência das grandes empresas para Chesnais (1996) se deu 

quando a mundialização abriu os oligopólios domésticos de intensa rivalidade e 

também proporcionou às empresas, agora globais, organizar sua produção ex-

plorando vantagens dos diferentes custos de mão-de-obra e sistemas locais de 

produção formando um oligopólio mundial. 

O maior exemplo desse movimento é a criação do maior grupo cervejeiro 

do mundo a Anheuser-Busch InBev, que se formou quando a InBev comprou a 

rival norte americana em 2008 por U$ 52 bilhões, representado a maior negoci-

ação do mercado de cerveja. A própria InBev já foi resultado da fusão entre a 

belga Interbrew e a brasileira Ambev em 2004. A cervejaria brasileira se formou 

em 1999 com a fusão entre a Brahma e a Antarctica e a cervejaria belga surgiu 
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com a fusão em 1987 entre a Brasserie Artois e a Brasseries Piedboeuf (MAR-

CUSSO, 2015).  

Recentemente, em 2016, a AB Inbev avançou novamente no mercado 

mundial de cerveja e adquiriu a SAB Miller por U$ 108 bilhões, representando 

agora cerca de 30% do mercado mundial.9 

Neste cenário, o Brasil tornou-se o terceiro país produtor de cerveja do 

mundo, no ano 2000, atrás da China e dos Estados Unidos. O gráfico 2 demons-

tra o crescimento da produção dos sete principais países produtores de 2002 a 

2014. A China apresentou rápido crescimento, produziu 492.190 milhões de hec-

tolitros em 2014, mais do que o dobro da produção norte-americana, com cres-

cimento de 203% no período de 2000 a 2014.  

O Brasil apresentou crescimento de 63% no período e o México de 29%; 

ao passo que, nos Estados Unidos, a produção apresentou recuo de 3,5%. Em 

1999, Brasil e México respondiam por 29% da produção da América e os Estados 

Unidos por 49%; em 2014, Brasil e México respondiam por 39% e Estados Uni-

dos também por 39% 10. 

Os sete países que mais produzem cerveja em 2014 foram responsáveis 

por 61% da produção mundial: 25% China, 11% Estados Unidos, 6,7% Brasil, 

4,9% Rússia, 4,8% Alemanha, 4,2% México e 3,6% Japão. 

 

                                                                 
9 Após compra da SABMiller, desafio é AB InBev dar retorno aos acionistas. Jornal Folha de São 
Paulo, Mercado. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/10/1821578-apos-
compra-da-sabmiller-desafio-e-ab-inbev-dar-retorno-aos-acionistas.shtml. Acesso em: 22/03/18 
10 O Brasil e o México criaram duas grandes cervejarias com origem e desenvolvimento ao longo 
do século XX, ligados ao capital nacional: a Cervejaria Brahma e o Grupo Modelo, ambas faziam 
parte do grupo das 10 maiores cervejarias do mundo no final dos anos 90, as quais foram des-
nacionalizadas nos anos 2000. 
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Gráfico 2 – Principais países produtores de cerveja no período de 2002 a 2014 (Milhões de 
hectolitros) 
Fonte: Limberger, 2016. 

 

A China passou a produzir cerveja em escala industrial a partir da reforma 

de 1978 (Deng Xiao Ping), pois anteriormente o território era fragmentado e 

abastecido pelas cervejarias locais. A produção foi crescente desde então, com 

destaque para os anos 80 que foi de 900%. Em meados da primeira década de 

2000 tornou-se o país que mais produzia cerveja no mundo. A China formou 

grandes empresas de produção em série combinada com a expansão dos trans-

portes. Suas vantagens com relação aos outros países produtores de cerveja 

estavam relacionadas, sobretudo, aos custos de distribuição e comercialização, 

às amortizações, e aos gatos operacionais (BREWING AND BEVERAGE IN-

DUSTRY, 2013). 

Nos Estados Unidos, diante da estagnação e queda no consumo de cer-

veja desde os anos 80, começaram a aparecer novas cervejarias fabricantes de 

produtos especiais. Em 1995 já eram 1.006 empresas; em 2012, 2.366 e em 

2017, 6.266, como demonstra o gráfico 3, a seguir. 
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China EUA Brasil Alemanha Rússia México Japão
2002 235.580 234.556 86.000 108.400 70.200 63.700 69.304

2005 306.156 230.235 90.000 105.500 85.200 99.900 63.430

2008 410.301 231.772 106.300 102.860 114.000 82.343 61.111

2011 489.880 225.337 133.000 95.545 98.140 81.500 56.000

2014 492.190 225.947 140.460 95.600 81.600 82.000 56.450

hl
.
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Gráfico 3 – Número de cervejarias nos Estados Unidos no período de 1865 a 2017 
Fonte: Limberger, 2016. Adicionado informações do Brewers Association (BA) 
 

Das 6.266 cervejarias existentes em 2017, cerca de 2.252 constituíam-se 

em cervejarias que vendem suas cervejas no próprio estabelecimento, os cha-

mados Brewpubs, 3.812 são microcervejarias e apenas 202 produziam da forma 

tradicional. O mercado das grandes cervejarias que era de 97,4% em 1980 pas-

sou para 80,3 em 2012, enquanto que, o mercado das empresas Craftbeer, que 

não existia em 1980, chegou a 6,4% em 2012 e atingiu 12.7 % em 201711. Acom-

panhando essa mudança, também há o crescimento da participação das cerve-

jas importadas no mercado norte-americano. (ELZINGA, TREMBLAY E TREM-

BLAY, 2015). 

Essa breve análise sobre o setor cervejeiro na China e nos Estados Uni-

dos foi exposta para demonstrar que os caminhos do setor são amplos e depen-

dem das estratégias tomadas por cada país no enfrentamento dos problemas 

existentes. Assim como a China, o Brasil tem dificuldades em produzir a cevada 

no território nacional. Como andam as pesquisas relacionadas a essa matéria-

prima? Qual o papel da Embrapa nesse processo? Qual o tamanho do mercado 

brasileiro disposto, em decorrência da renda, a consumir uma cerveja de maior 

valor agregado? Qual a pré-disposição do mercado brasileiro em aumentar o 

                                                                 
11 Small and independent brewers see sustained growth in 2017. The Brewers Association (BA), 
Disponível em: <https://www.brewersassociation.org/press-releases/small-and-independent-
brewers-see-sustained-growth-in-2017/>. Acesso: 28/03/2018. 
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consumo das cervejas tradicionais ou importas? Qual a possibilidade de aumen-

tar a produção destinada às exportações? Essas são questões que precisam ser 

encaminhadas e pesquisadas para o avanço da produção cervejeira brasileira. 

 

3.2. CENÁRIO CERVEJEIRO NACIONAL 
3.2.1. Análise da cadeia produtiva, importações e exportações 

 

Desde o princípio, a produção de cerveja no Brasil esteve relacionada ao 

mercado externo, na aquisição de maquinários e matérias primas. Entretanto as 

dificuldades de importações no período dos dois grandes conflitos mundiais im-

pulsionaram a criação e desenvolvimento do setor de maquinaria e a produção 

de cevada no mercado nacional12. O esforço espontâneo de substituição de im-

portações foi dando lugar a um ordenamento consciente do território conduzido 

por políticas do Estado e o planejamento tornou-se medida fundamental para o 

desenvolvimento industrial do país13. 

O maquinário, que na origem da industrialização era adquirido no mer-

cado externo passou a ser copiado e fabricado pelas oficinas nacionais e a ex-

pansão da produção de cevada ocorreu no final dos anos de 1970 com a conso-

lidação dos projetos de maltarias desenvolvido pelas cervejarias, e, em 1980 em 

decorrência da criação da Agromalte/Agrária.  

Segundo Mori e Minella (2012) o consumo anual de malte pela indústria 

brasileira está estimado em 1,3 milhões de toneladas, dos quais foram importa-

dos em 2012 cerca de 62%, segundo dados da FAOSTAT (2016).  

Os principais parceiros comerciais do Brasil na importação de malte são 

a Argentina e o Uruguai na América Latina e a Bélgica, França e Alemanha na 

Europa, como se pode observar no gráfico 4.  

                                                                 
12 Nas fases recessivas da economia mundial (fase B do ciclo longo) a economia brasileira volta-
se sobre si mesma, adotando a forma de substituição de importações a qual diversificava as 
atividades produtivas desenvolvidas no território nacional, e, nos momentos de expansão do co-
mércio mundial (fase A do ciclo longo) o Brasil aprofundava seus laços na divisão social do tra-
balho, expandindo-se através das importações e exportações (RANGEL, 1986). 
13 O investimento produtivo além de dar origem à nova capacidade produtiva também aumenta 
o consumo, pois aumenta o volume do capital variável empregado, ainda que a taxa de explora-
ção permaneça ou até mesmo aumente. O investimento não aumenta somente a produção, mas 
também a renda. Por mais que seja baixa a propensão de consumir, o efeito sobre o nível de 
procura real de bens e de serviços sempre será maior do que o investimento. Para que essa 
procura real se traduza em aumento da renda basta que o sistema econômico disponha de ca-
pacidade produtiva ociosa (RANGEL, 1986). 
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Em 2013, cerca de 98% das importações de malte eram oriundas desses 

cinco países: 45% da Argentina, 33% do Uruguai, 13% da Bélgica, 5% da França 

e 1,5% da Alemanha. 

No período analisado – 1990 a 2013 observam-se o aumento das impor-

tações de malte dos países vizinhos e a diminuição da importação de malte da 

Alemanha e da França, bem como o aumento das importações oriundas da Bél-

gica. 

 

 
Gráfico 4 – Importações brasileiras de Malte segundo principais países exportadores em 
2013 (1990/2013) 
Fonte: Limberger, 2016. 

 

Quanto à cevada, matéria prima ainda não processada, o Brasil produziu 

330.682 mil toneladas em 2013 e importou 368.463 mil toneladas, das quais 88% 

eram oriundas da Argentina e 11,6% da França, conforme dados da FAOSTAT 

(2016). 

O Brasil não é alto suficiente na produção de cevada. A Embrapa Trigo 

assumiu a coordenação das pesquisas, em parceria com as empresas, e vem 

desde então, realizando experimentos com a cevada irrigada no Sudeste, Nor-

deste e no Centro-Oeste brasileiro e também no aperfeiçoamento e melhoria da 
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produção realizada no Sul do país, onde a cevada é produzida em grande quan-

tidade 14.  

O estado do Paraná deu um salto na produção de cevada, passando de 

69.146 toneladas em 2000 para 185.601 em 2014 (crescimento de 168%); o Rio 

Grande do Sul veio ao longo do período diminuindo a produção: 209.240 tonela-

das em 2000 para 63.153 em 2014, (decréscimo de 69,8%); e, Santa Catarina 

alcançou a cifra de 12.320 toneladas em 2003 e 12.784 em 2012, porém, produ-

ziu apenas 2.775 toneladas em 2014 (decréscimo de 37,5%), conforme dados 

do IBGE – Produção Agrícola Municipal, vários anos15. 

Além da Agromalte, a Maltaria do Vale (criada pela Antarctica em 1999 e 

pertencente ao grupo europeu Soufflet), a Maltaria Navegantes, criada pela 

Brahma em 1979 e a maltaria de Passo Fundo, criada pela Ambev em 2012, 

fazem o processamento da cevada em malte cervejeiro. 

Quanto ao lúpulo, toda quantidade utilizada pela produção cervejeira na-

cional é importada. As importações de lúpulo em 2013 somaram U$S 18.848 

milhões em uma quantidade de 1.722 mil toneladas, oriundas da Alemanha e 

Estados Unidos, principalmente, conforme dados da FAOSTAT (2016). 

Quanto as exportações de cervejas, as empresas Brahma e Antarctica 

entraram no mercado de exportações nos anos 80, Brahma Chope e Cerveja e 

Guaraná Antarctica, os quais foram distribuídos em grande parte do mundo (Eu-

ropa, Ásia, Estados Unidos). A partir dos 90 as vendas de cervejas do Brasil 

tinham como principal destino países da América Latina, política que foi facilitada 

com a formação do Mercosul, que estabelecia uma zona de livre comércio entre 

Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, ao passo que, a concorrência de acirrava 

no mercado mundial fortalecida pelas grandes empresas multinacionais. 

Nos anos 2000, o Paraguai era o principal receptor de cervejas brasileiras, 

representando 72% das compras em 2013. As relações de exportações se in-

tensificaram com os países da América do Sul: A Bolívia passou a representar 

                                                                 
14 A cevada é cultivada, principalmente, no hemisfério Norte entre as latitudes 45 e 55 graus, em 
climas temperados para o frio, sol ameno, rico, drenado e relativamente plano. Por isso, algumas 
regiões do Sul do país são regiões propícias para a produção. 
15 O aumento da produção de cevada no estado do Paraná é resultado das pesquisas desenvol-
vidas pela Agromalte, juntamente com os produtores, em experimentos para cultivar novas vari-
edades de cevada, bem como pela mecanização das lavouras. A produção do estado do Paraná 
abastece 65% do mercado brasileiro, com relação à cevada produzida no Brasil (LIMBERGER, 
2016). 
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19%; o Peru, 4,7; a Colômbia, 1,3%. Nota-se aumento nas exportações para a 

Holanda em 2012 e 2013; a diminuição das exportações para os Estados Unidos 

ao longo dos anos 2000 e o surgimento da China, como país comprador em 

2013, conforme dados da FAOSTAT (2016). 

A participação das exportações brasileiras nas exportações mundiais vem 

crescendo desde 2003. Nesse desempenho, o progresso técnico e a inovação 

foram fatores essenciais para impulsionar o crescimento e desenvolvimento do 

país, e também para garantir inserção externa mais dinâmica e menos depen-

dente de exportações de baixo valor agregado. Muitas microcervejarias possuem 

mercado no exterior para onde enviam cervejas de alto valor agregado. A Colo-

rado, por exemplo, exportou para os Estados Unidos, França, Finlândia e Nova 

Zelândia; a Wäls exporta para os Estados Unidos; a Província exporta para Uru-

guai e a Backër, para os Estados Unidos e China (Limberger, 2016). 

Quando as importações de cerveja, no ano de 2000, Uruguai, Argentina e 

Alemanha representavam 45,8% das importações de cerveja do Brasil, e, o Mé-

xico, 42,7%. Em 2006, Holanda, Uruguai, Argentina e Alemanha juntas eram 

onde se originavam 98% das compras de cerveja do país.  

O aumento das importações oriundas do Uruguai e da Argentina, a partir 

de 2006, ocorreu em virtude do avanço da Ambev, a qual, a partir da aquisição 

da Quilmes, passou a atuar nesses dois países, fator que facilitou a entrada de 

cervejas desses países no Brasil.  

O aumento das importações oriundas da Holanda justifica-se pela entrada 

da cervejaria Heineken no Brasil em 2010, Tais importações foram responsáveis 

por 45% das importações de cervejas do país em 2011. 

A partir do segundo quinquênio dos anos 2000, ocorreu o aumento das 

importações procedentes da Alemanha, através da inserção de cervejas alemãs 

no país, como a Becks pelo grupo AB InBev e a Paulaner pelo grupo Heineken, 

no entanto, a Alemanha sempre representou uma porcentagem importante nas 

importações de cerveja do país. 

Os Estados Unidos, que havia quase desaparecido do cenário de impor-

tações voltou a aparecer em 2011, após a incorporação da Anheuser-Busch pela 

AB InBev. Em 2013 representou cerca de 4% das importações brasileiras de 

cerveja. 
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Outros países também se tornaram importantes nas trocas comerciais 

com o Brasil. A Bélgica tornou-se parceira comercial do Brasil nos anos 2000 

com a entrada do grupo Interbrew e a importação, principalmente, das cervejas 

Leffe e Hoegaarden pelo grupo. Em 2013 representava 5,7% das importações 

de cerveja. Também a Espanha, representou 3,5% das importações brasileiras 

em 2013. A cervejaria Estrella Galicia (Hijos de Rivera), passou a distribuir a 

cerveja via importação em 2009/2010. Atualmente é produzida no país. 

O Brasil se tornou o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, mesmo 

sendo dependente do mercado externo na aquisição de cevada (de grande im-

portância foi a liberação, por meio da legislação, para o uso de até 45% de milho 

ou outros cereais não maltados na fabricação da cerveja, os quais eram produ-

zidos no mercado interno). Também contou com seu extenso mercado interno e 

o crescimento da renda da população nas últimas décadas.  

Entende-se que o Brasil é um importante produtor de cerveja no mundo, 

estabelecendo relações comerciais com diversos países e que têm no mercado 

interno recursos e possibilidades. Por isso é inegável o interesse de empresas e 

instituições internacionais no mercado cervejeiro do país. 

 

3.2.2. Análise da formação e estruturação do mercado cervejeiro 
 

A indústria cervejeira no Brasil surgiu como pequena produção mercantil 

nas regiões de colonização europeia. A produção e o consumo expandiram-se 

no decorrer do século XX em função das medidas institucionais que ampliaram 

e diversificaram a economia brasileira. A realização de investimentos impulsio-

nou a renda da população e a expansão do transporte trouxe integração às regi-

ões do país permitindo a distribuição de cerveja para regiões mais distantes das 

fábricas. 

Durante o século XX o mercado cervejeiro formou-se por meio do esforço 

espontâneo de substituição de importações que foi dando lugar a um ordena-

mento consciente do território conduzido por políticas do Estado. O planejamento 

tornou-se medida fundamental para o desenvolvimento industrial do país 16 e os 

                                                                 
16 O investimento produtivo além de dar origem à nova capacidade produtiva também aumenta 
o consumo, pois aumenta o volume do capital variável empregado, ainda que a taxa de explora-
ção permaneça ou até mesmo aumente. O investimento não aumenta somente a produção, mas 
também a renda. Por mais que seja baixa a propensão de consumir, o efeito sobre o nível de 
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investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) foram fundamentais para a expansão da infraestrutura das empresas. 

Sobretudo, as empresas Brahma e Antarctica tornaram-se líderes no mercado 

nacional e com forte atuação no mercado regional da América Latina. 

Conforme a Gazeta Mercantil (2004), em 1996 a Brahma era a maior fa-

bricante de cerveja da América Latina e do Brasil, e, sua marca Brahma Chope 

era a quarta mais consumida no mundo. Constituía-se na quinta maior cervejaria 

do mundo, atrás da norte-americana Anheuser-Busch, da holandesa Heineken, 

da também norte-americana Miller Brewing Company e da Sul Africana South 

African Breweries (SAB) (ASCHER, 2012). 

A partir da década de 1970, os investimentos do setor foram expandidos 

para as regiões Norte e Nordeste, pois, até então, a produção de cerveja era 

realizada por empresas das regiões Sul e Sudeste onde o consumo era maior. 

Esses investimentos, somados aos realizados na década de 1980 tornaram as 

empresas Brahma e Antarctica consolidadas em todo o território brasileiro e in-

seridas no comércio internacional.  

Pode-se observar no gráfico 4 a produção de cerveja no Brasil de 1970 a 

1999. Nos anos 80, o crescimento da produção cervejeira foi de 86%, desse 

percentual, 82% é referente a segunda metade da década. Embora os anos 1980 

tenham sido marcados como “anos perdidos” da economia brasileira, como 

apontam Carneiro (2002) 17 e Suzigan (1991) 18, o setor cervejeiro não represen-

tou regressão, muito pelo contrário, a produção alcançou 58.000 milhões de hec-

tolitros em 1990. 

                                                                 
procura real de bens e de serviços sempre será maior do que o investimento. Para que essa 
procura real se traduza em aumento da renda basta que o sistema econômico disponha de ca-
pacidade produtiva ociosa (RANGEL, 1986). 
17 Os anos 80 foram marcados como os anos perdidos de desenvolvimento econômico brasileiro, 
com o aumento da dívida externa, em decorrência do elevado aumento dos juros no cenário 
mundial. A ruptura do financiamento externo e a exaustão do poder público levou o Estado bra-
sileiro a incapacidade de realizar políticas públicas no decorrer da década de 80. “Durante a 
década de 1980, os países periféricos estiveram submetidos a assim chamada crise da dívida e 
que consistiu num drástico racionamento do financiamento externo” (CARNEIRO, 2002, p. 119). 
18 A crise da década de 80 se caracterizou pelo esgotamento de um padrão de desenvolvimento 
e, a retomada da industrialização com novas normas de produção e acumulação, envolvendo 
diferenciações no progresso técnico, financiamento, relação salarial, intervenção do Estado e 
inserção internacional. Desse modo, a economia brasileira deveria abordar políticas de proteção 
e não de liberalização das importações e, metas de superação do atraso tecnólogo com a im-
plantação de segmentos de novas tecnologias. Para Suzigan (1991, p. 91): “[...] reduziu-se o 
esforço de incorporação de progresso técnico com o enfraquecimento político e econômico da 
infraestrutura de ciência e tecnologia que vinha sendo construída”. 
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Na década de 1990, o crescimento da produção foi de 39%. No primeiro 

quinquênio o crescimento foi de 45% e no segundo foi negativo de 4%, como 

ilustra o gráfico 5.  

 

 

 
Gráfico 5 - Produção de cerveja no Brasil – 1970 a 1999 
Fonte: Limberger, 2016 
 

No setor existe uma relação próxima entre o valor do salário mínimo e o 

consumo de cerveja (ROSA, CONSENZA e LEÃO, 2006). O plano real como 

mecanismo de controle da inflação provocou grande ganho no poder de compra 

da população a partir de seu lançamento em 1994 e com isso o consumo de 

cerveja saltou da casa dos 50 milhões para os 80 milhões de hectolitros já em 

1995. Com a estabilização da economia, acredita-se que 30 milhões de novos 

consumidores entraram no mercado após o plano real, considerando-se aqueles 

que voltaram a beber cerveja e os que passaram a consumi-la em maior escala 

(OLIVEIRA, 1996). 
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Nos anos 90 a economia cervejeira enfrentou um processo de reestrutu-

ração produtiva, pois o setor encontrava-se defasado se comparado com as em-

presas mais progressivas da economia mundial. Tal reorganização ocorreu, so-

bretudo, no sistema de processamento dos dados em todas as esferas da em-

presa; nos meios de produção, principalmente no que tange ao processo de en-

vase da cerveja; e no processo de logística, venda e marketing. 

Enquanto as grandes empresas se preocupavam em manter sua lide-

rança no mercado nacional, outras cervejarias potenciais que se formavam, co-

meçaram a aparecer, a partir do movimento dos cervejeiros caseiros, pequenas 

fábricas de cervejas especiais, as quais apresentavam grande potencial de cres-

cimento em um mercado praticamente inexistente. 

 Os produtores caseiros produziam cerveja para o consumo próprio, de-

claravam a intensão de consumir um produto diferente não encontrado no mer-

cado interno. Aos poucos foram adquirindo conhecimento, melhorando a receita 

e passaram a distribuir algumas garrafas em bares e restaurantes de amigos, 

nos quais os pedidos se tornaram crescentes o suficiente para que surgisse a 

iniciativa de criação da empresa.  

A princípio o negócio encontrava grandes dificuldades, em decorrência 

das altas taxas de impostos, pois a produção de bebidas alcoólicas não se en-

quadrava no regime diferenciado para micro e pequenas empresas, e, portanto, 

pagam os mesmos impostos que as grandes companhias cervejeiras. Além 

disso, havia dificuldade para aquisição de matérias-primas diversificadas em pe-

quena quantidade, assim como de maquinário automatizado para produzir em 

pequena escala19. 

Entretanto, a atividade se fortaleceu no decorrer dos anos 2000. A produ-

ção que inicialmente era realizada em pequenas fábricas com pouca automati-

zação passou a contar com a especialização das empresas de bens de capital 

do mercado nacional, com a importação de variados tipos de malte e lúpulo e 

                                                                 
19 Os principais problemas apresentados pelas pequenas cervejarias são referentes à compra 
de matérias-primas e ao processo de venda. Nos últimos 10 anos o fenômeno das cervejarias 
fabricantes de produtos de alto valor agregado movimentou o mercado nacional. As empresas 
de máquinas e equipamentos iniciaram novos projetos para produção flexível em pequena es-
cala; surgiram empresas importadoras de matérias-primas, visto que, dentre os insumos, novos 
projetos da indústria gráfica na confecção de rótulos e adesivos em pequena escala e iniciativas 
de cursos de preparação de profissionais cervejeiros e da divulgação da cultura cervejeira (LIM-
BERGER, 2016). 
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com mudanças na legislação de pagamento de impostos. Surgiram novos esta-

belecimentos para comercializar as cervejas especiais: bares, restaurantes e lo-

jas de cerveja, e as empresas passavam a vender para além do mercado local 

e regional. 

Nos anos 2000 a produção cervejeira foi ascendente, cresceu 9% de 2000 

a 2005; 27% de 2005/2010 (crescimento de 38% de 2000 a 2010) e 21,5% de 

2010 a 2015. Entretanto o crescimento foi negativo nos últimos dois anos – 2014 

a 2016, como demonstra o gráfico 6, a seguir. 

 

 
Gráfico 6 – Produção de cerveja no Brasil – 2000 a 2016 
Fonte: The Barth Reports, 2000/2016. 

 

Analisando o crescimento na produção de cerveja em 2004, verifica-se 

que os planos de distribuição de renda e as ações de valorização do salário mí-

nimo já surtiam efeito e o consumo saiu da estagnação em que vivia. O salário 

mínimo saiu de um valor que beirava os R$300 por mês em 2004 para no ano 

de 2015 chegar perto dos R$ 800. O crescimento no consumo levou a produção 

de cerveja a alcançar o patamar de 100 milhões de hectolitros em 2007, 120 

milhões em 2010 e 140 milhões em 2014. Dados mostram que os planos de 

distribuição de renda inseriram entre 2004 e 2010 cerca de 30 milhões de novos 

consumidores (NERI, 2010), ou seja, novos consumidores de cerveja também. 

Importante notar também que durante a crise mundial de 2008, também 

conhecida como crise do subprime, o setor cervejeiro, bem como grande parte 

do setor de bens de consumo não duráveis, não foi severamente afetado, como 
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é o caso da produção de cerveja, já a indústria de base sim, foi duramente afe-

tada devido à restrição de disponibilidade de crédito (MARCUSSO, 2009). 

Em 2005 o consumo per capta do país era de 48 litros, em 2012 de 62 

litros (crescimento de 30%), segundo tabela 1. Assim como o Brasil, outros paí-

ses da América Latina apresentaram crescimento no consumo de cerveja – Ar-

gentina, Chile e Peru. No continente europeu, os países analisados apresenta-

ram retração no consumo, a República Tcheca, por exemplo, passou de um con-

sumo de 161 litros per capta em 2005 para 144 em 2012; a Alemanha, do mesmo 

modo, passou de 115 litros para 108 e a Inglaterra de 90 litros para 73. Na Ásia, 

o Japão diminuiu o consumo, mas a China e o Vietnam aumentaram considera-

velmente. 

 
 

América Europa Ásia/África/Oceania 

País/ano 2005 2012 País/ano 2005 2012 País/ano 2005 2012 

Venezuela 84 75 R. Tcheca 161 144 Austrália 84 82 

EUA 77 75 Irlanda 134 86 África/Sul 57 57 

Canadá 68 65 Alemanha 115 108 Japão 52 48 

México 53 60 Áustria 113 108 Coreia/Sul 36 39 

Brasil 48 62 Inglaterra 98 73 Camarões 30 37 

Colômbia 40 43 Bélgica 94 78 Tailândia 26 29 

Argentina 35 44 Dinamarca 91 68 China 23 36 

Chile 27 40 Espanha 89 48 Filipinas 18 18 

Peru 25 49 Polônia 78 98 Vietnam 14 35 

Tabela 1 - Consumo per capta de cerveja segundo principais países consumidores em 
2005 e 2012 (consumo per capta em litros) 
Fonte: Limberger, 2016. 
 

 Desse modo, o Brasil está na lista dos três mais importantes países pro-

dutores e consumidores de cerveja do mundo, tendo um cenário positivo em re-

lação ao conjunto mundial. Por isso é importante a elaboração de políticas que 

só podem ser elaboradas pelos profissionais do meio, visando estabelecer metas 

e objetivos para fortalecer o setor cervejeiro do Brasil no cenário nacional e mun-

dial. 

 

3.2.3. A caminho de definições: debate sobre classificação do mercado 

 

As transformações recentes no mercado nacional de cervejas, relatas nas 

descrições acima, induziram grandes inovações e, consequentemente, surgiram 
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diversas nomenclaturas, classificações e termos que ainda carecem de defini-

ções mais claras para o amadurecimento do mercado e esclarecer melhor o con-

sumidor de cerveja. Acreditamos que a CSC seja o ambiente ideal para debater-

mos essas definições. 

Para colocarmos algumas primeiras ideias a serem debatidas temos nos 

quadros abaixo alguns dos principais termos levantados em pesquisa de 2015. 

Esses quadros mostram como as definições eram tratadas na época e eviden-

ciam a necessidade de melhores definições atualmente com a grande expansão 

do mercado. 

 
 

Instituições ABRACERVA Simples Naci-
onal 

IBGE/SEBRAE ABRABE 

Critérios se-
gundo dife-
rentes insti-
tuições 

Volume de pro-
dução e função 
qualitativo: 
5 milhões de li-
tros/ano ou 416 
mil litros/mês e 
não pertencer a 
conglomerado 
nacional ou es-
trangeiro  

Receito bruta 
anual: 
Empresa de 
pequeno porte 
com receita 
bruta anual 
superior de R$ 
360 mil até 4,8 
milhões 

Número de funci-
onários: mi-
croempresas 
com até 19 em-
pregados, e pe-
quenas de 20 a 
99 empregados 

Função qualita-
tiva: 
Origem familiar 
com pequena pro-
dução por proces-
sos artesanais e 
utilização de in-
gredientes especi-
ais 

Comentários 
para debate 

O estado de SC* 
estabelece 3 mi-
lhões de li-
tro/ano. 

Não é neces-
sário um limite 
de receita 
para ser mi-
crocervejaria, 
mas sim para 
aderir ao re-
gime tributário 
diferenciado 
no país 

Importante man-
ter esses limites 
para que se dife-
rencia micro de 
pequena, mesmo 
que para o mer-
cado ambas as 
delimitações se-
jam consideradas 
microcervejarias 

Importante esta-
belecer o limite da 
origem familiar, 
como nos EUA, 
que requer no mí-
nimo 75% na mão 
do dono.  

Quadro 1: As diferentes classificações de microcervejaria no Brasil 
Fonte: Marcusso, 2015 * LEI ESTADUAL SC Nº 14.961, de 03 de dezembro de 2009 

 

Dessa forma esquemática pode-se fomentar o debate para que se crie 

definições adequadas à produção de cervejas no Brasil. O tamanho de cada em-

presa é fundamental para o tratamento jurídico, tributário e também para diferen-

ciação de público. 

Outro debate tão importante se dá pela definição de que cerveja estão se 

fabricando nas cervejarias espalhadas pelos Brasil. As grandes empresas pro-

duzem as cervejas mainstream, ou seja, cervejas para o grande público. Não se 

está colocando em jogo a qualidade da cerveja, mesmo porque a grande indús-

tria conta com o que há de mais moderno em termos de tecnologia cervejeira no 



24 
 

mundo, mas sim se coloca a discussão do público alvo e da origem das cervejas. 

Vários termos aparecem nessa discussão, cervejas caseiras, artesanais, espe-

cial e premium são os mais destacados. 

 

Quadro 2: Os diferentes conceitos de cerveja 
Fonte: Elaboração própria a partir de Marcusso, 2015. * LEI ESTADUAL SC Nº 14.961, de 03 
de dezembro de 2009, ** Decreto nº 8.442, de 29 de abril de 2015 que regulamenta a lei nº 
13.097, de janeiro de 2015 

 

Como podemos notar, existe grande diversidade de definições que, por 

vezes, fazem sombreamento entre elas, confundindo o consumidor e não deli-

mitando bem o mercado para o seu posicionamento. 

Dividir as cervejarias pelo número de trabalhadores e pela quantidade pro-

duzida são elementos essenciais para compreender o setor. Entretanto, classifi-

car as cervejarias a partir de suas estratégias de atuação com relação ao mer-

cado, na qual envolve organização da empresa, tipos de produtos fabricados e 

Conceitos de 
Cerveja 

Cerveja  
Caseira 

Cerveja  
Artesanal 

Cerveja 
Especial 

Cerveja 
Premium 

Cerveja  
Mainstream 

Definições Produzidas 
em casa de 
modo artesa-
nal sem fins 
comerciais 

São cervejas 
produzidas 
com emprego 
de matérias 
primas com 
maior valor 
agregado. No 
estado de SC* 
a delimitação é 
de 80% de ce-
reais maltados 

Cervejas 
com no 
mínimo 
75% de 
cereais 
maltados 
segundo 
norma que 
trata de 
IPI** 

Cervejas 
com uso 
maior de ce-
reais malta-
dos que as 
mainstream 
e se diferen-
ciam das 
mesmas 
pela emba-
lagem, 
forma e lo-
cal de 
venda. 

Cervejas 
massificadas 
produzidas 
pelas grandes 
cervejarias 
para atender 
o público em 
geral 

Comentários 
para debate 

O ponto fun-
damental é 
que sua pro-
dução não é 
voltada para 
comércio e 
sim para a di-
fusão da cul-
tura cerve-
jeira como 
prega as 
AcervAs 

Engloba as 
cervejas casei-
ras e priorizam 
matérias pri-
mas com maior 
valor agre-
gado, além de 
aliarem recei-
tas tradicionais 
com a inova-
ção 

Como ar-
tesanal 
também é 
uma deno-
minação 
que preza 
por ingre-
dientes de 
maior va-
lor agre-
gado 

São utiliza-
das pelas 
grandes 
cervejarias 
que lançam 
suas mar-
cas pre-
mium para 
se diferen-
ciar de suas 
marcas ma-
instream e 
também pe-
las micro-
cervejarias 
para se po-
sicionar no 
mercado 

Fazem parte 
da cultura 
cervejeira 
mundial e tem 
grande difu-
são na popu-
lação em ge-
ral 
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estratégias de vendas, podem nos trazer novos elementos para a análise, como 

pode ser observado em Limberger (2016). 

Em síntese, a partir das estratégias das empresas, podem-se dividir as 

cervejarias em: empresa líder, cervejaria artesanal, cervejaria comercial inde-

pendente, cervejaria comercial da empresa líder e cervejaria regional. 

A cervejaria líder é aquela que lidera o mercado com produção em es-

cala. Além da produção em escala, que requer grande capital físico, assim como 

trabalhadores, esse tipo de empresa tem se dedicado ao engrossamento do seu 

portfólio de produtos. Tal empresa está presente na categoria das cervejas tra-

dicionais e especiais. Ela é altamente inovativa e além da produção em escala 

vem dedicando-se à inovação em produtos. A grande empresa controla suas 

próprias microcervejarias, as quais foram adquiridas, depois de estabelecidas 

suas marcas no mercado e integrando-se às regras das economias de oligopólio. 

(No Brasil, o ingresso da grande empresa no mercado das microcervejarias ocor-

reu por meio da aquisição de empresas já consolidadas, mas não é uma regra. 

Em alguns outros países as grandes empresas criaram suas próprias microcer-

vejarias). 

A cervejaria artesanal se constitui em uma empresa que produz em pe-

quena quantidade com pequeno contingente de mão-de-obra voltada à um pú-

blico bastante limitado e concentrado no mercado local e regional. Esse tipo da 

fábrica, em geral, não investe na compra de novos maquinários, já que não tem 

a intensão de aumentar a produção, pois o empresário não está interessado em 

desmanchar a articulação da empresa onde ele próprio tem o controle de todo o 

processo produtivo, inclusive das compras e vendas. Seus investimentos são 

orientados a criar novos produtos e otimizar o processo produtivo com a adapta-

ções que não requerem grandes quantidades de capital. Seu principal esforço 

concentra-se na criação de novos produtos para os clientes que já possui. 

Outro grupo são as microcervejarias independentes, que estão preocu-

padas com o aumento da produção, tanto quanto, com a diversificação dos pro-

dutos. São empresas dinâmicas na pesquisa de mercado, na diferenciação de 

produtos e na tecnologia empregada na produção. Esse tipo de cervejaria de-

senvolve linhas de produtos tradicionais e também especiais, voltado a um pú-

blico selecionado pela renda, mas não pelas fronteiras. Ela ocupa uma franja 

intermediária, tornando-se concorrente tanto da cervejaria artesanal quando das 
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cervejas especiais produzidas e/ou comercializadas pelas empresas líderes, as 

quais dominam a terceira categoria da pequena empresa: a microcervejaria co-

mercial da grande empresa. 

A quinta categoria de empresa no setor cervejeiro são as cervejarias re-

gionais, também consideradas empresas médias (por apresentarem produção 

em escala e empregarem maior número de trabalhadores do que as cervejarias 

artesanais e as microcervejarias). São aquelas cervejarias dedicadas à produção 

de cervejas tradicionais, de baixo preço, as quais entram em concorrência com 

as cervejas “marca combate”, dos grandes grupos no mercado regional. Tais 

cervejarias tem como estratégia a ampliação da produção com perspectivas de 

alcançar o mercado nacional, e em alguns casos até mesmo o mercado interna-

cional.  

As estratégias competitivas das cervejarias são múltiplas e estão relacio-

nadas à diferenciação da cerveja, que pode se dar pelo preço, no caso das cer-

vejas tradicionais ou pela diferenciação, no caso das cervejas especiais, ou va-

riar entre o preço e a variedade nos produtos intermediários. As empresas bus-

cam diversificação, novos mercados e a modernização e otimização dos proces-

sos, dentre eles da logística, pois o transporte pelo território brasileiro é dispen-

dioso.  

O mercado brasileiro é dinâmico e heterogêneo, com grande potencial de 

crescimento. Esse deve ser analisado por meio da distribuição geográfica das 

grandes regiões brasileiras. No Norte e Nordeste, por exemplo, as cervejas en-

vasadas em embalagens long neck passaram a ser fabricadas apenas nos últi-

mos anos, as cervejas das microcervejarias ainda são restritas. No Sul e Su-

deste, as cervejas de maior valor agregado encontram maior mercado, assim 

como no Centro–Oeste, onde se concentra população de maior renda. Percebe-

se que o mercado da indústria cervejeira está condicionado a distribuição de 

renda. 

 Independente da classificação que se adote não existe definição legal 

adotada pelo MAPA para tipos de cervejarias e cervejas, então os dados oficiais 

tratam de número brutos. Atualmente estão registradas 889 cervejarias no Brasil. 

O número de estabelecimentos registrados apresenta crescimento notável na 

última década, crescendo numa razão de 8 vezes, desde 2008 (MARCUSSO; 

MÜLLER, 2019). 
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Estas cervejarias encontram-se localizadas majoritariamente nas regiões 

Sul e Sudeste do país, que somam 83% de todos os estabelecimentos. Impor-

tante notar que os estados da região Sul ultrapassaram recentemente os da re-

gião Sudeste no total de cervejarias, sendo a região com mais cervejarias no 

país.  

As regiões do Nordeste e Centro-Oeste apareceram nos últimos anos 

como cenário de novas cervejarias e apresentam um crescimento rápido, bem 

como a região Norte, porém com uma taxa menor.  

Quanto ao número de cervejarias por estado, Rio Grande do Sul, lidera o 

ranking nacional com 186 cervejarias seguido por São Paulo com 165. Em um 

patamar bem abaixo temos Minas Gerais com 115, Santa Catarina com 105, 

Paraná com 93 e Rio de Janeiro com 62. Fora do Eixo Sul-Sudeste temos logo 

em seguida o estado de Goiás com 25, Pernambuco com 18 e Mato Grosso com 

13 empresas. Com relação aos produtos, ao todo as cervejarias brasileiras pos-

suem mais de 11.000 tipos de cervejas e chopes registrados. 

Pode-se concluir que o acentuado crescimento no número de novos esta-

belecimentos deve-se principalmente à aberturas de pequenas cervejarias, mui-

tas vezes categorizadas como microcervejarias ou cervejarias artesanais por 

seus proprietários e meios de comunicação, porém ainda não há classificação 

legal 20 aplicável que diferencie este estabelecimento dito micro/artesanal das 

demais cervejarias, portanto atualmente não é possível dimensionar o número 

de (micro)cervejarias artesanais no Brasil pelos dados do MAPA.  

É importante ressaltar que somente estabelecimentos registrados podem 

registrar produtos e assim não são contabilizados, no total de estabelecimentos, 

as chamadas cervejarias “ciganas”, que são empresas legalmente constituídas, 

mas que não possuem uma estrutura produtiva própria, que realizam as suas 

produções em cervejarias terceirizadas devidamente registradas no MAPA, ca-

bendo à estás o registro destes produtos. Outros termos que são amplamente 

utilizados, sem definição legal, são os relacionados à cerveja especial, cerveja 

                                                                 
2020 Tanto a lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classifica-
ção, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, quanto o decreto nº 6.871, 
de 4 de junho de 2009, que regulamenta esta lei, não fazem qualquer menção sobre tipificação 
de cervejarias. Então, pelas normas vigentes, não podemos classificar cervejarias artesanais ou 
microcervejarias no país, somente cervejarias e cervejas de uma forma geral. 
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artesanal, cerveja gourmet, etc. Da mesma forma que não existe definição para 

microcervejaria, também não existe entre cerveja artesanal e seus correlatos.  

 Apesar de não haver previsão legal o fenômeno das microcervejarias e 

das cervejas artesanais é notório e crescente no país. Uma forma de termos uma 

noção em termos relativos é a busca por meio de dados do Relatório Anual de 

Informações Sociais-RAIS do Ministério do Trabalho-MT, que recolhe os dados 

da atividade trabalhista e das empresas registradas em todo o país. Foi selecio-

nado a atividade, Fabricação de Cervejas e Chopes, dentro da Classificação Na-

cional de Atividades Econômica - CNAE 2.0 e a divisão pelo tamanho das em-

presas por número de funcionários para elaboração da tabela abaixo. 

 
 

Nº/ 
Ano 

Zero 1-4 5-9 10-19 20-
49 

50-
99 

100-
249 

250- 
499 

500- 
999 

1000 
ou + 

Total 

2006 10 41 17 13 16 16 36 29 10 3 191 
2007 6 47 17 13 11 12 20 23 17 4 170 
2008 18 42 21 14 12 14 21 21 14 3 180 
2009 21 51 20 14 21 11 21 17 17 3 196 
2010 10 67 20 16 24 15 17 17 19 4 209 
2011 16 61 25 19 18 21 18 15 21 5 219 
2012 35 75 29 21 15 19 17 16 22 6 255 
2013 23 78 26 26 19 16 22 18 24 4 256 
2014 31 108 35 24 14 15 17 16 29 3 292 
2015 23 144 50 27 12 12 17 19 25 3 332 
2016 24 181 62 35 17 11 14 18 26 5 393 

Tabela 2: Avanço no nº de cervejarias no Brasil (2006-2016) por nº de funcionários 
Fonte: Organização própria a partir dos dados do RAIS 
 

 Nota-se que a faixa de número de funcionários que tem maior represen-

tatividade, ou seja, são chamadas “microcervejarias”. Existe discrepância entre 

o número de cervejarias em 2016 pelo MT (total 393) e pelo MAPA (426) devido 

a metodologia da RAIS. Essa diferença, entretanto, pode ser relativizada pe-

gando a porcentagem de cervejarias com baixo número de funcionários e esta-

belecer uma métrica para contabilizar as faixas de micro, médias e grandes cer-

vejarias.  

Se considerarmos a premissa da metodologia de Marcusso (2015), que 

foi baseada nas definições de microempresa do IBGE e do SEBRAE, as micro-

cervejarias tem até 19 funcionários, a média cervejarias de 20 até 249 e a grande 

de 250 ou mais, temos a seguinte distribuição o ano de 2016; 
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 Microcervejarias: 76,84% 
 Cervejarias Médias: 10,69% 
 Cervejarias Grandes: 12,47% 

 

Sobre essa metodologia, teríamos no Brasil o montante aproximado de 

519 microcervejarias, 72 cervejarias médias e 84 grandes cervejarias. Mais uma 

vez esse tipo de abordagem mostra a necessidade de definições mais claras 

para o setor e a sociedade.  

Em estudo recente do ministério da agricultura foi revelado o número de 

835 cervejaria no país até 27/09/201821, ou seja, o crescimento do setor se mos-

tra consistente nos últimos anos. A tabela 3 traz os dados de cervejarias no País 

por Unidade da Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Tabela 3: Cervejarias no Brasil por UF por ano 
          Fonte: MÜLLER; MARCUSSO, 2019 

 

Como podemos verificar o ranking do levantamento de 2017 manteve as 

tendências para 2018 e o Rio Grande do Sul continua com a maior quantidade 

de cervejarias, seguido, nas primeiras posições, dos estados da região Sul e 

Sudeste, a saber; São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, esses es-

tados apresentam crescimento acima de 30% e o Espírito Santo com mais de 

70% de crescimento. A partir desses dados podemos concluir que a região Sul 

é a que contém o maior número de cervejarias com 384, seguido do Sudeste 

com 361.  

                                                                 
21 MÜLLER, C.; MARCUSSO, E. As cervejarias continuam a crescer. Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA, 2018. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produ-
tos-vegetal/pasta-publicacoes-DIPOV/as-cervejas-continuam-a-crescer-pdf.pdf. Acesso em: 08/10/2018 

UF 2017 2018* Crescimento em % 
Rio Grande do Sul 142 186 31,0 

São Paulo 124 165 33,1 
Minas Gerais 87 115 32,2 

Santa Catarina 78 105 34,6 
Paraná 67 93 38,8 

Rio de Janeiro 57 62 8,8 
Goiás 21 25 19,0 

Espírito Santo  11 19 72,7 
Pernambuco 17 18 5,9 
Mato Grosso 11 13 18,2 
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Acreditamos que a CSC pode contribuir com dados e discussões impor-

tantes que agreguem pontos positivos à atividade cervejeira no país, avanço, 

ainda mais, na consolidação do setor.   
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4. VIABILIDADE 

 
A viabilidade da CSC é verificada pelo amplo apoio do setor e do subsídio de 

pesquisas científicas, apontando a importância política e social desse fórum 

como um local de debate sobre a atividade cervejeira no país.  

Uma forma de verificar esse apoio é o sinal positivo que as entidades do setor 

demostraram por meio de sondagem com seus representantes. A partir desse 

movimento é possível montar um esboço da formação dos membros da câmara. 

 
Nº Membro 
1 ABRACERVA-Associação Brasileira de Cerveja Artesanal 

2 CERVBRASIL-Associação Brasileira da Indústria da Cerveja 

3 ABRABE-Associação Brasileira de Bebidas 

4 PROCERVA-Associação das Microcervejarias do Paraná. 

5 ASCSC-Associação das Microcervejarias Artesanais de Santa Catarina 

6 AGM-Associação Gaúcha de Microcervejarias   

7 SINDBEBIDAS-Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas do Estado de Minas Gerais 

8 ACERVA-Associação dos Cervejeiros Artesanais (Nacional) 

9 APROLUPULO-Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo 

10 CONTAC-Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação 

11 ABBA-Associação Brasileira dos Exportadores e Importadores de Alimentos Bebidas 

12 ABRAS-Associação Brasileira de Supermercados 

13 ABRASEL-Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

14 EMBRAPA-Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

15 CNA-Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

16 SEBRAE-Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

17 MDIC-Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

18 MF-Ministério da Fazenda 

19 MCTIC-Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

20 MT-Ministério do Turismo 

21 ABRALATAS-Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio 

22 ABIVIDRO-Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro 

23 Cargo Vago 

24 Cargo Vago 

25 Cargo Vago 

26 Cargo Vago 

27 Cargo Vago 

28 Cargo Vago 

29 Cargo Vago 

30 Cargo Vago 

Quadro 3 – Lista de possíveis membros da Câmara Setorial da Cerveja 
Fonte: Elaboração própria após análises das Câmaras Setoriais do ramo de bebidas vigente no 
MAPA (vinho e cachaça) e da sondagem do Setor Cervejeiro Nacional. 
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Nessa configuração imaginária temos aproximadamente 80% de entidades 

de cunho nacional o que cumpre o estipulado no CONSAGRO no que diz res-

peito de representantes do setor e entes públicos (neste caso hipotético 30%) e 

privados (70%). 

Outro ponto importante é ressonância dos anseios da CSC com o próprio 

MAPA, órgão que regula e fiscaliza a atividade cervejeira no País. Os contatos 

com o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal – DIPOV e 

com a Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas – CGVB se mostraram apoiado-

res da causa da mesma maneira que já ocorre com as outras câmaras setoriais 

de bebidas no MAPA, a saber: Câmara Setorial da Cachaça e Câmara Setorial 

da Vinicultura, Vinhos e Derivados. 
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5. AGENDA ESTRATÉGICA 

 

A agenda estratégica de todas as Câmaras Setoriais do MAPA foi um traba-

lho realizado em 2010 para estabelecer as metas e planos de trabalhos para o 

horizonte de 2015. A partir desses trabalhos este estudo buscou reunir os as-

pectos mais importantes dessa iniciativa para montar a agenda estratégica da 

CSC. 

Como a CSC tem o início do seu debate em 2018, podemos estabelecer os 

mesmo cinco anos de horizonte e traçar 2023 como ponto final de verificação, 

revisão e expansão da agenda, metas, prazos e prioridades. 

A construção da agenda estratégica tem como passos importantes a 1º 

definição de grandes temas; 2º no âmbito dos grandes temas, os itens de agenda 

e 3º dentro dos itens de agenda, algumas diretrizes de trabalho. 

 

Órgãos de Governo Iniciativa Privada Compartilhada 

Estatística Marketing e Promoção Crédito e Seguro 

Pesquisa e Desenvolvi-

mento e Inovação 

Gestão da Qualidade Assistência Técnica 

Defesa Agropecuária Governança da Ca-

deia 

Comercialização 

  Legislação 

  Negociações Internacio-

nais 

Quadro 4 – Classificação dos grandes temas e itens 
Fonte: Elaboração própria a partir do estudo das Agendas Estratégicas das Câmaras Setoriais 
do MAPA  
  

Esse modelo pode ser alterado e os itens podem ser distribuídos em outros 

grandes temas conforme evolução das discussões da CSC, uma vez que opta-

mos por um planejamento aberto e não engessado. 

 Abaixo os itens e diretrizes expõe de maneira mais clara os rumos a 

ações da câmara já identificando as entidades envolvidas em casa movimento 

proposto. 
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Órgãos de Governo 
TEMA ITEM DIRETRIZES 
Estatística Sistema de con-

trole da produção, 
arrecadação e ge-
ração de valor do 
setor. 

 

Senso cervejeiro 
anual 

Foi desenvolvido pelo SEBRAE no estado do 
PARANÁ e existe projeto de expansão para o 
Brasil 

TEMA ITEM DIRETRIZES  
Pesquisa e Desen-
volvimento e Inova-
ção 

Fomento a inova-
ção e empreende-
dorismo na cadeia 
de valor 

 

Desenvolvimento 
de insumos regio-
nais 

Integração com produção de malte em pe-
quena escala (Micromaltarias), produtores de 
lúpulo e produtores de insumos do bioma bra-
sileiro que possam ser utilizados como adjun-
tos (fruas, ervas, etc.) 

Rede de PD&I da 
Cerveja 

Identificar instituições de pesquisa públicas e 
privadas com trabalhos relevantes ao setor 

 Utilizar o programa SIBRATEC/ MCT para vi-
abilizar os recursos necessários para sua cri-
ação e implantação 

Programa Nacional 
de PD&I da Cer-
veja 

Atuar de forma regionalizada, inclusive fir-
mando convênios com instituições de pes-
quisa e universidades 

 Pesquisar melhorias de processos de produ-
ção e boas práticas de fabricação, inclusive 
processos de envelhecimento, visando rendi-
mento e qualidade, assim como sua sustenta-
bilidade com relação ao meio ambiente. 

TEMA ITEM DIRETRIZES  
Defesa Agropecuária Fiscalização e 

Controle 
Unificar e ampliar os trabalhos do Serviço de 
Inspeção do MAPA 

 Fortalecimento da Estrutura de Fiscalização 
nas SFA e Harmonização de Procedimentos 

 Adequar metodologias de fiscalização 

 

Iniciativa Privada 

TEMA ITEM DIRETRIZES 

Marketing e 

Promoção 

Escola Brasileira da 

Cerveja 

Estabelecimento do estilo Brasileiro de fazer 

cerveja. 

Divulgação e promoção 

Promoção internacio-

nal da cerveja brasi-

leira 
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Programa Integrado de 

Marketing 

Desenvolver o turismo cervejeiro 

 Identificar mecanismos de captação de recur-

sos. Ex. Fundo do setor 

 Estabelecer uma agenda comercial 

 Valorizar os atributos sociais, culturais e históri-

cos da atividade cervejeira do Brasil 

TEMA ITEM DIRETRIZES 

Gestão da 

Qualidade 

Escola Brasileira da 

Cerveja 

Normas, procedimentos auditorias e certifica-

ções 

Treinamento de gestão 

da qualidade 

Qualificação e treinamento das pequenas cer-

vejarias em programas de gestão da qualidade 

 Desenvolver ações que auxiliem a implementa-

ção da Certificação em BPF e APPCC 

TEMA ITEM DIRETRIZES  

Governança da 

Cadeia 

Compromisso \Empre-

sarial ODS 

 

Compromisso Empre-

sarial Aguas 

 

Compromisso Empre-

sarial Consumo Res-

ponsável 

 

Sustentabilidade da ca-

deia cervejeira 

Ações desde a fabricação, comercialização até 

as embalagens (vidro e latas). 

 Fortalecimento da rede 

de atores da atividade 

cervejeira 

Ações de parceria com a Associação de Bares 

e Restaurantes (ABRASEL), Associação Brasi-

leira de Supermercados (ABRAS). 

 

Compartilhada 

TEMA ITEM DIRETRIZES 

Crédito e 

Seguro 

Viabilização de crédito 

para pequenos empre-

endedores cervejeiros 

Direcionados à plantação de cevada, maltairas, lúpu-

los e adjuntos cervejeiros do bioma brasileiro. 

 Direcionados à para instalação e ampliação de cer-

vejarias, em especial, de pequenos e médios produ-

tores 
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Ações junto a Câmara 

Temática Crédito, Se-

guro e Comercializa-

ção 

Criar linhas de financiamento para importação de 

maquinas sem similar nacional 

  Criar linhas de Financiamento para Aquisição de In-

sumos e Estoques - Capital de Giro 

TEMA ITEM DIRETRIZE 

Assistên-

cia Téc-

nica 

Qualificação profissio-

nal das microcerveja-

rias 

 

Plano Nacional de Ca-

pacitação da Atividade 

Cervejeira 

Contemplar nos Programas ações sistematizadas e 

focadas em estabelecimentos de cada região ou Es-

tado, contemplando as características regionais se-

gundo tecnologias de produção, tamanho da cerveja-

ria, etc. 

TEMA ITEM DIRETRIZES 

Comercia-

lização 

Promoção comercial 

da cerveja artesanal 

brasileira 

Ação junto ao comércio varejista e atacadista, esti-

mulando e fomentando a compra de pequenos pro-

dutores 

TEMA ITEM DIRETRIZES 

Legisla-

ção 

Acesso ao mercado 

Externo 

Capacitação das cervejarias e abertura do mercado 

exterior para a cerveja artesanal brasileira (Apex e 

Sebrae). 

Análise revisão da le-

gislação concorrencial 

Promover igualdade de concorrência entre pequenos 
produtores e grandes produtores.  
 

Revisar a legislação Definição de cerveja especial e caseira, com possí-

vel regulamentação de produção, concursos, rotula-

gem e transporte 

Revisão da legislação 

tributária da cerveja 

Tratamento diferenciado para os micro e pequenos 

empresários, inclusive no que tange aos tributos es-

taduais 

 Atualização do Decreto 

6871/2009 

A retirada do PIQ da cerveja do decreto e atualiza-

ção em IN – MAPA dará mais agilidade na regulação 

e acompanhamento da evolução setorial 

TEMA ITEM DIRETRIZES 

Negocia-
ções Inter-
nacionais 

Padrão Mercosul em 
discussão 

 

Quadro 5 – Agenda Estratégia 
Fonte: Elaboração própria a partir do estudo das Agendas Estratégicas das câmaras setoriais do 
MAPA e com o preenchimento das contribuições das entidades que assinam este documento 
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6. PLANO DE TRABALHO 

 
A partir da agenda estratégica podemos lançar mão do esboço do plano de 

trabalho da CSC, ou seja, estabelecer as atividades que são prioritárias e seus 

prazos de execução.  

Para a gestão da agenda é importante estabelecermos as prioridades de 

cada diretriz associando-a aos prazos de execução (Curto 12 meses, Médio 36 

meses e Longo de 60 meses) levando em conta o horizonte de 5 anos que es-

tabelecemos 2018-2023. 

 

Plano de Trabalho 
Prioridade/ 
Prazo 

CURTO MÉDIO LONGO 

Alta  Sistema de con-
trole da produção 

 Censo Cervejeiro 
em Parceria com o 
Sebrae 

 Atualização do 
Decreto 
6871/2009 

 Fomento a inovação e 
empreendedorismo 

 Plano Nacional de Ca-
pacitação da Atividade 
Cervejeira 

 Regulamentação Cer-
veja Artesanal e Ca-
seira 

 Escola Brasileira da Cer-
veja 

 Programa Integrado de 
Marketing 

 Revisão da Legislação 
Concorrencial 

 Revisão da Legislação 
tributária  

 
 

Média  Compromissos 
Empresariais 

 

 Rede de PD&I da Cer-
veja 

 Programa Nacional de 
PD&I da Cerveja 

 Integração com Produ-
tores de Insumos Cer-
vejeiros (Malte, Lúpulo 
e adjuntos do bioma 
brasileiro) 

 Fiscalização e Controle 

 Fortalecimento da rede 
de atores da atividade 
cervejeira 

 Capacitação e Apoio a 
Exportação 

Baixa   Padrão Mercosul  Ações junto a Câmara 
Temática Crédito, Se-
guro e Comercialização 

Quadro 6 – Prioridades e prazos para as diretrizes traçadas 
Fonte: Elaboração própria a partir do estudo das Agendas Estratégicas das câmaras setoriais do 
MAPA e com o preenchimento das contribuições das entidades que assinam este documento 
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7. CONCLUSÃO 

 

Como podemos verificar ao longo desse estudo a cerveja é elemento impor-

tante na dinâmica social e econômica do país, estando no cotidiano das pessoas 

e movimentando a economia brasileira.    

O entendimento da legislação das câmaras setoriais, as justificativas emba-

sadas cientificamente, o contato com o setor, a criação de uma agenda estraté-

gica e plano de trabalho, todos esses elementos fazem da CSC uma iniciativa 

de que sustentação política e institucional.  

Elencando conclusões do setor segundo o estudo realizado neste trabalho, 

podemos verificar que: 

1 – Há um novo movimento borbulhando na sociedade brasileira que está 

relacionado ao aparecimento de uma imensa gama de tipos de cervejas, muitas 

delas criadas no território nacional. 

2 – É preciso fortalecer as instituições de pesquisa para o desenvolvimento 

de uma cerveja brasileira. Para atingir o patamar mais alto na inovação de cer-

vejas, ou seja, alcançar a liderança por meio da estratégia ofensiva é necessário 

o desenvolvimento de uma nova levedura, ainda não existente no mercado na-

cional. Tal estratégia só pode ser alcançada com altos investimentos em Pes-

quisa e Desenvolvimento, ou na exploração mais rápida de novas possibilidades 

e combinações22. 

3 – O mercado consumidor passa por transformações e torna-se necessário 

promover a disseminação do conhecimento sobre os produtos do setor, no que 

se refere as diversas receitas promovidas pelas microcervejarias e cervejarias 

artesanais. Para que assim, o consumidor possa ampliar suas opções e escolher 

um produto, que de fato, condiz com o seu preço. 

Por fim acreditamos que a criação da desse fórum de discussão da atividade 

cervejeira no país é relevante tanto para os produtores, quanto para os consu-

midores, passando pelo governo e entidade de classe.  

  

                                                                 
22 As empresas inovadoras ofensivas tendem a ser altamente intensivas em educação, pois ne-
cessitam de pessoal qualificado para todas as funções que envolvem a criação do novo produto, 
desde a geração e o processamento da informação até o marketing (FREEMAN, 1974). 
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9. ANEXOS 

 

 
Figura 1: Fluxo dos encaminhamentos das Câmaras Setoriais 
Fonte: Assessoria das Câmaras Setoriais e Temáticas – ACST/MAPA 


