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A indústria da cerveja artesanal tem se consolidado no país e 
apresentado uma performance bastante promissora. O Brasil 
está no ranking dos principais produtores mundiais, mas, apesar 
do alto consumo, ainda não estamos no topo da lista dos maiores 
apreciadores da bebida.

Diante de um olhar mais econômico, o Brasil está em terceiro 
lugar entre os maiores produtores de cervejas do mundo. Para 
se ter ideia, a indústria da cerveja artesanal representa 2% do 
nosso PIB (Produto Interno Bruto), gerando 25 bilhões de 
impostos ao ano, e 2,7 milhões de empregos anuais. 
Comparativamente, para se ter uma ideia do impacto dessa 
indústria no país, conforme Relatório de Impacto Econômico da 
Brewers Association, nos Estados Unidos, a indústria da cerveja 
artesanal representa cerca de 0,4% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país. 

Neste material, descubra mais sobre a indústria da cerveja 
artesanal e conheça dicas para profissionalizar sua produção.

Boa leitura!
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Durante o século XX, a consolidação de grandes empresas multinacionais de cerveja e a 
homogeneização dos tipos especificados da bebida levaram a um crescimento considerável 
da indústria cervejeira. No entanto, a crescente demanda dos consumidores por um produto 
único, personalizado e diferenciado, com maior qualidade e melhor complexidade sensorial, 
está permitindo um novo ressurgimento do segmento de cerveja artesanal nos últimos anos.

São diversas as possibilidades para diferenciar uma cerveja artesanal, mas podemos destacar 
alguns principais atributos que dão personalidade e caracterizam esse tipo de produto. Por 
exemplo, a preservação das características elementares dos ingredientes, a não utilização de 
conservantes e químico nos produtos e a produção de lotes menores. Ainda, muitas levam na 
composição especiarias, como canela, cardamomo, gengibre, baunilha, pimenta, entre outras, 
que garantem textura, sabor e aroma únicos à produção artesanal.

No mercado norte-americano, a Brewers Association estima que uma a cada oito cervejas 
comercializadas sejam de marcas artesanais, e que um a cada quatro dólares gasto em 
cervejas seja investido nas artesanais.

Já no Brasil, em 2019, viu-se um incremento no número de cervejarias com fabricação própria 
em 36%, em relação ao ano anterior. Hoje, de acordo com o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), o país possui mil cervejarias de fabricação própria 
registradas.

De fato, conforme explica Carlo Lapolli, presidente da Abracerva (Associação Brasileira da 
Cerveja Artesanal):

“De acordo com os levantamentos do MAPA, nos 
últimos anos o setor tem crescido cerca de 30% 
ao ano. Em 2017, o país contava com 679 
cervejarias. Em 2018, este número subiu para 
889. O estudo de 2019 ainda não foi concluído, 
mas em junho o Brasil chegou à marca de mil 
fábricas. Vale lembrar de que esse levantamento 
não leva em conta as 'marcas ciganas', que são 
aquelas que terceirizam a produção de cerveja 
em outros parques fabris".

INDÚSTRIA DA CERVEJA ARTESANAL: MERCADO E DICAS PARA PROFISSIONALIZAR O NEGÓCIO
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Entre os motivos que explicam esse crescimento considerável da indústria da cerveja 
artesanal, podemos destacar os novos requisitos do consumidor relacionados à saúde e 
nutrição, o desejo de apoiar produtos locais e com maior nível de personalização, além dos 
diferenciais sensoriais trazidos pelo consumo desse tipo de bebida, e que conquistam cada 
vez mais público. A proliferação e o sucesso de cursos como os de Sommelier de Cerveja 
também contribuem para que o mercado consumidor procure por opções de bebidas mais 
qualificadas e diversificadas para consumo e harmonizações.

Entre as tendências para a indústria da cerveja artesanal, o presidente da presidente da 
Abracerva destaca que a interiorização das fábricas é um desses movimentos. "As fábricas 
já não estão mais restritas aos grandes centros e estão chegando a outros locais, 
atendendo especialmente o público da regional. Isso é bastante importante até mesmo 
para a disseminação da cultura cervejeira. Outra tendência são os bares especializados 
em rótulos artesanais, com torneiras de chope. A cerveja em barril se torna mais 
acessível do que aquela em garrafa (principalmente para a produção), o que torna o 
produto mais viável para o público", resume.

Além dessas, destaca-se, também, a produção de cervejas artesanais ainda mais “nichadas”. 
Por exemplo, cervejas artesanais light ou de baixas calorias, com baixo teor de álcool ou sem 
álcool, sem glúten e funcionais, entre outras. Ainda, deve crescer, também, o uso de novas 
variedades e técnicas de aplicação do lúpulo e o isolamento de novas cepas de fermento, 
inclusive as nacionais, como a que participa da fermentação do cacau. 

Outra tendência é uma preocupação maior com a inclusão social ou, mesmo, o lançamento de 
produtos ou linhas exclusivas para esse público. Cervejas artesanais com rótulo em braile são 
um exemplo disso.

INDÚSTRIA DA CERVEJA ARTESANAL: MERCADO E DICAS PARA PROFISSIONALIZAR O NEGÓCIO
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COMO E PARA 
QUEM VENDER 
CERVEJA 
ARTESANAL?

De acordo com uma pesquisa 
conduzida pela startup Mind 
Miners, em parceria com a AT 
Kearney, verificou-se que, 
apesar de grande parte da 
população consumir cerveja 
artesanal, o público-alvo são 
as classes A/B. A maior parte 
do público é de homens, entre 
25 e 40 anos.

Ainda sobre os detalhes de 
consumo, conforme esse 
levantamento, os homens 
bebem mais cerveja em casa 
e em bares do que as 
mulheres no país.
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Um estudo da Mintel revelou que mais de 42% dos brasileiros identificam o sabor diferente e 
inovador das cervejas artesanais como um fator motivador para sua experimentação e consumo.

Dados como esses ajudam quem está pensando em ingressar nesse mercado ou, mesmo, 
quem é iniciante nele, a construir e aperfeiçoar seu plano de negócios e de vendas.

Desse modo, após fazer uma análise de mercado e de seu público-alvo, é hora de pensar em 
como vender sua produção artesanal. É claro que, para isso, será necessário fazer um registro 
no MAPA e receber a sua visita para que o seu local de produção seja conferido. Além disso, 
registrar os produtos que você criou, e, por fim, pensar na divulgação do seu negócio.

Algumas possibilidades para o produtor de cerveja artesanal comercializar suas bebidas são 
um ponto de vendas próprio, por meio de delivery, apps ou loja virtual, combos de assinaturas 
ou, ainda, distribuir o seu produto para lojas locais, mercados, restaurantes, em food trucks, etc.

Aloisio F. Xerfan, sócio da Blondine, marca de bebidas artesanais, resume uma estratégia para 
viabilizar o início do plano de distribuição de quem é entrante na indústria da cerveja artesanal.

"Para começar, os canais de distribuição são: 
B2C, com vendas direto ao consumidor por meio 
de eventos, vendas online e chope delivery; B2B 
com vendas corporativas; vendas online por meio 
de parceiros estratégicos e marketplace; 
distribuidores em todos os estados; vendas nas 
redes de varejo a nível nacional; On Trade em 
bares e restaurantes. O trabalho no início é 
árduo, a marca precisa primeiramente se 
posicionar em eventos para ser conhecida pelo 
público, para, depois, entrar em On Trade e, a 
partir daí, captar distribuidores e introduzir a sua 
bebida artesanal em redes de varejo", aconselha o 
especialista.
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O fato é que é possível fazer 
parte da indústria da cerveja 
artesanal produzindo na sua 
própria cozinha, desde que 
tudo esteja de acordo com as 
exigências do setor. No 
entanto, se a ideia é produzir 
em grandes quantidades, 
visando o lucro e o 
crescimento constantes e 
consistentes, vale investir em 
recursos para acelerar a sua 
produção, sem perder a 
qualidade do seu produto.

COMO TURBINAR A 
SUA PRODUÇÃO DE 
CERVEJA ARTESANAL 
E QUAIS 
EQUIPAMENTOS E 
AÇÕES NECESSÁRIOS 
PARA ISSO
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Quanto à estrutura necessária para isso, na sua fábrica você vai precisar de um escritório com 
mesa, cadeira, computador com internet, impressora, telefone e armários para tratar das 
questões administrativas, receber clientes, fornecedores, etc.

Já para a produção de cerveja artesanal, serão necessários estrutura e recursos apropriados 
para qualificar e profissionalizar o produto.

"Qualidade é imprescindível para se obter o padrão esperado para uma cerveja 
artesanal, um laboratório equipado para medições e acompanhamentos pode garantir 
a conformidade do produto e criar um processo padrão", recomenda Aloisio F. Xerfan.

Lembre-se de que, comumente, os equipamentos caseiros não dão conta de produções em 
maior escala, nem estão em conformidade com as normas sanitárias aplicáveis à produção 
artesanal de cerveja.

Com isso, entre os equipamentos e insumos essenciais para uma produção profissionalizada, 
podemos destacar:

• Sala de brasagem, também conhecida como sala de cozimento, que deve ser montada em 
uma estrutura de aço inox com pés reguláveis com agitador elétrico. Sua finalidade é atuar na 
primeira fase da produção, cumprindo a função da dissolução dos componentes em água 
cervejeira e depois açucarados, obtendo-se o mosto. Nessa fase, também pode ser adicionado 
o responsável pelo aroma e amargor da cerveja, o famoso lúpulo.

• Trocador de calor com bomba de transferência e termômetro, que é muito mais eficiente do 
que os tubos, para elevar ou diminuir a temperatura do ambiente durante o processo de 
fabricação.

• Gerador e tratamento de água é algo fundamental para turbinar e profissionalizar o negócio, já 
que ela exerce papel crucial na produção da cerveja. Em média, uma cervejaria consome entre 5 
e 10 litros de água para fabricar 1 litro de cerveja. Sendo assim, os processos devem manter as 
características originais da água e assegurar a sua estabilidade microbiológica.

• Aerador de mosto, sendo esse utilizado para oxigenar o mosto, favorecendo ação da levedura 
durante o processo de fermentação. O intuito é prover oxigênio suficiente para as células de 
fermento se multiplicarem logo nas primeiras horas.

Equipamentos e insumos necessários para 
profissionalizar a produção
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• Moinho ou moedor é um instrumento utilizado para moagem dos grãos de malte, cujo objetivo 
é expor o endosperma que está contido no interior dos grãos.

• A caldeira de fervura, que é utilizada para abrigar o mosto por algumas horas. Durante o 
processo de fervura, é adicionado pouco a pouco o lúpulo, com o objetivo de propiciar o 
amargor, aroma e paladar característicos ao produto. Depois de fervido, o mostro é separado do 
lúpulo e preparado para o último processo, o de fermentação.

• Tanques para o trato da cerveja e fermentação. É comum utilizá-los isolados, de aço 
inoxidável, e cada um possui um sistema de resfriamento próprio. Após a fermentação, a cerveja 
pode ser submetida à maturação.

• Barris são utilizados para maturação e armazenamento da bebida. Eles podem ser de madeira, 
para extrair características da própria matéria-prima e transferi-las para os aspectos sensoriais da 
degustação, como o aroma e o sabor. Nesse caso, o mais utilizado é o carvalho. Ou, ainda, é 
possível utilizar barril de inox, famoso devido à sua facilidade de manuseio, vida útil e praticidade 
na higienização.

• Quanto aos ingredientes, eles variam de acordo com o produtor, mas, de modo geral, são 
utilizados produtos como malte de cevada, que deve constituir mais de 70% da cerveja; lúpulo, 
que é responsável por reforçar o sabor da bebida; fermento e agentes clarificantes.

• O representante da Blondine indica também que, para profissionalizar a produção artesanal, 
"a linha de envase automática é um item crucial e um laboratório equipado para fazer 
análises internas é recomendado".
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Para que a sua produção seja reconhecida no mercado e você possa turbinar seus resultados, 
é preciso divulgá-la. Criar uma marca e rótulos para o seu produto, é o primeiro passo para que 
os consumidores os reconheçam. Nesse rótulo, é importante ter muita criatividade para 
destacar sua embalagem no ponto de venda. Ainda, é importante que ele apresente 
atrativamente informações como estilo, ingredientes, origem e ritual de consumo sugerido.

Ainda que você seja um pequeno produtor, é importante ter presença digital. Isso começa 
com o desenvolvimento de um site institucional otimizado para mobile e perfil comercial em 
redes sociais. Lançar e nutrir um blog, para captar e se relacionar com seu público de 
interesse, também é importante, trazendo conteúdos como dicas de harmonização, 
curiosidades de seu produto, recomendação dos copos mais adequados para a experiência 
sensorial de degustação, entre outros.

Além disso, nesse nicho, a participação e divulgação em eventos também é benéfica. Indo 
além, é possível, também, avaliar uma estratégia junto a influenciadores para a divulgação em 
eventos ou casas noturnas e restaurantes onde sejam feitas ativações de seu produto. É 
importante desenvolver materiais promocionais para divulgar nos pontos comerciais parceiros, 
como bares e restaurantes. 

Turbinando seu negócio com 
comunicação e marketing 

INDÚSTRIA DA CERVEJA ARTESANAL: MERCADO E DICAS PARA PROFISSIONALIZAR O NEGÓCIO
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Além da profissionalização da fabricação da bebida, também é importante que o 
empreendedor se qualifique e se destaque em termos de administração do negócio.

Carlo Lapolli aponta que "hoje, no Brasil, temos instituições e escolas que oferecem 
capacitações, especializações e até mesmo formações dentro do universo cervejeiro e 
os profissionais precisam investir nisso. Para se diferenciar no mercado, é preciso ter 
conhecimento. Acredito que esse movimento tem acontecido e só vai se fortalecer. Ter 
uma gestão de processo cada vez mais qualificada é essencial para uma marca".

E essa capacitação é fundamental para desenvolver uma marca de cerveja artesanal forte no 
mercado e um negócio custo-eficiente e competitivo. Isso ajudará o empreendedor a fazer 
bons planejamentos, a detectar oportunidades de mercado, a delimitar a proposta de valor de 
sua marca, a ter uma gestão financeira adequada e a gerar diferenciais para conquistar seus 
clientes. Para dar suporte a tudo isso, contar com um bom sistema de gestão também é crucial.

O sócio da Blondine resume bem essas questões: "profissionalizar a produção de cervejas 
artesanais depende de alguns itens. Para começar, montar um plano de negócios ajuda 
muito no direcionamento da empresa, a olhar a fundo as prioridades de produção e a 
montar um cronograma anual de investimento em equipamentos e pessoal. Outro 
aspecto essencial é analisar os dados da produção. Para isso, um sistema de 
gerenciamento é fundamental, viabilizando o monitoramento de consumo, custos, 
fornecedores, entre outros".

Profissionalizando a gestão de seu negócio 
de cerveja artesanal
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A fabricação de cerveja é uma arte antiga estabelecida em 
diferentes civilizações e culturas. Especialmente nas últimas duas 
décadas, o cenário cervejeiro registrou um incremento 
significativo na produção artesanal em diversas partes do mundo.

Isso ocorreu por motivos como as experiências diferenciadas de 
consumo proporcionadas pelas marcas artesanais, a diversidade 
de sabores e a qualidade dos produtos utilizados em sua 
produção, um interesse maior do público por sabores, aromas e 
texturas mais personalizadas, entre outros. Ainda, a cerveja 
artesanal faz parte de um movimento neolocalista mais amplo, 
ou seja, as pessoas estão buscando bens e serviços que 
apresentem uma conexão com a comunidade local. 

Tudo isso levou a um boom da indústria da cerveja artesanal. No 
entanto, embora essa fatia esteja aumentando, o número de 
concorrentes que a divide também cresce. Por isso, quem quer se 
estabelecer e crescer nesse mercado precisa buscar formas de 
qualificar, profissionalizar e diferenciar sua gestão e produção.

Utilizar equipamentos profissionais e em conformidade com as 
normas vigentes, selecionar produtos e formulações 
qualificados, ter uma proposta de valor bem evidenciada e 
adotar eficientes técnicas de distribuição, comercialização e 
divulgação, como vimos, são iniciativas fundamentais.
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www.folhadelondrina.com.br/economia/um-olhar-mais-economico-para-a-cerveja-artesanal-2971424e.html

www.gov.br/pt-br/orgaos/ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento

cervejaemalte.com.br/blog/cervejas-artesanais-no-brasil-pesquisa-revela-detalhes-sobre-consumo/

https://guiadacervejabr.com/mintel-estudo-mercado-qualidade/

https://digital.fispaltecnologia.com.br/marketing/cerveja-artesanal-vantagens-da-venda-consultiva-de-linha-de-pr
odu-o

https://digital.fispaltecnologia.com.br/inova-o/ind-stria-de-cerveja-artesanal-ganha-espa-o-no-brasil

https://digital.fispaltecnologia.com.br/fispal-tecnologia/cerveja-artesanal-n-o-moda-tend-ncia-veja-dados-do-futur
o-do-setor

https://digital.fispaltecnologia.com.br/inova-o/arena-da-cerveja-artesanal-apresenta-o-que-h-de-mais-inovador-na
-produ-o-da-bebida
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https://digital.fispaltecnologia.com.br/gest-o/plano-de-neg-cios-para-microcervejarias-como-fazer

https://guiadacervejabr.com/artesanais-791-bilhoes-eua/
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