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Preferência nacional
Mercado cervejeiro do Brasil

Produção

Consumo per capita

Participação no PIB

Postos de trabalho

Produção estimada de microcervejarias

Microcervejarias – estimativa 2014

Microcervejarias – estimativa 2024

13 bilhões de litros/ano (3ª. posição mundial)

62 litros/ano (15ª. posição mundial)

1,7%

1,7 milhão

50 milhões de litros/ano (0,37%)

200 a 300

700

Bebidas São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Santa
Catarina, Paraná e Rio lideram empreendimentos

Microcervejarias
ganhamescala e
novosmercados
DauroVeras
Para oValor, de Florianópolis

“A vida é muito curta para be-
ber cerveja ruim”, advoga o car-
taz na Cervejaria Sambaqui, loca-
lizada no centrinho histórico do
bairro Santo Antônio de Lisboa,
na capital catarinense. A frase
bem-humorada resume uma
motivação que tem levado mi-
lhares de brasileiros a fabricar a
bebida em escala artesanal — em
casa, para consumo próprio e
dos amigos, ou em microcerveja-
rias, para abastecer o mercado
com variedades especiais da be-
bida alcoólica mais popular do
mundo. São Paulo, Rio Grande
do Sul, Minas Gerais, Santa Cata-
rina, Paraná e Rio de Janeiro lide-
ram o número de empreendi-
mentos nesse nicho.

Nos últimos dez anos, as micro-
cervejarias e a cultura de home-
brewingganharamforçanoBrasil,
graçasà interneteà importaçãode
tecnologia dos Estados Unidos,
país de longa tradição na área, on-
de existem 3,2 mil microcerveja-
rias. As brasileiras já são cerca de
200 segundo dados do governo,
300 de acordo com o mercado, e
estima-se que cheguem a 700 até
2024. Em Santa Catarina, esse re-
nascimento é reforçado pelas tra-
dições dos descendentes de imi-
grantes alemães. A sinergia com o
turismo das festas típicas tem esti-
muladoaatividade.

Muitosadeptosdaproduçãoca-
seira terminam se transformando
em empreendedores. É caso do ad-
vogado e mestre em gestão do co-
nhecimento Filipe Costa, que tro-
cou um emprego bem pago em
uma empresa de tecnologia pelo
desafiode lidarcomágua, lúpuloe
malte de cevada. “Sou um cervejei-
ro aprendendo a ser empresário”,
afirma. “Comecei fazendo em uma
panelinhaemcasa,ondedesenvol-
vi 23 receitas, e a partir de 2012
passei a testar o produto em festas
e formaturas de amigos, até lançar
a marca Sambaqui no mercado,
em abril de 2013”, conta. Hoje o
seu negócio inclui dois bares, uma
loja de equipamentos e insumos
em parceria com a Chopp Alemão
Klaus Bier e uma agenda de cursos
que ele ministra por todo o país
paradifundiroofício.

“Como eu não tinha capacida-
de de investimento, optei por
terceirizar a fabricação com um

mestre cervejeiro, depois de fa-
zer as receitas quatro ou cinco
vezes com ele”, conta o empre-
endedor. Ele registrou receitas
com dois estilos de cerveja: a
blond ale, típica da Bélgica, com
coloração dourada, e a american
india pale ale (IPA), batizada de
Lola Lupulina, por causa do lú-
pulo que lhe dá gosto amargo.
No ano passado, a primeira ga-
nhou medalha de prata em um
concurso nacional, no qual não
foi concedida medalha de ouro
na categoria. Ele dá duas dicas a
quem tem interesse na ativida-
de: “Antes de começar, escolha o
modelo de negócio correto; e
não aposte só na produção, di-
versifique o mix de produtos”.

Diversificação foi também o
caminho adotado por Emerson
Bernardes, que fabrica a marca
Das Bier no município de Gas-
par, a 134 quilômetros de Floria-
nópolis. “Possuímos uma pro-

priedade rural com um pesque-
pague e queríamos agregar algo
mais ao nosso empreendimento,
mas não tínhamos conhecimen-
to sobre o assunto”, recorda. Em
2006, depois de pesquisar na
Alemanha, Bélgica, Holanda e
República Tcheca e montar um
plano de negócio, a família
inaugurou a cervejaria. Sua ca-
pacidade de produção, que ini-
cialmente era de 8 mil a 12 mil
litros mensais, hoje é de 52 mil
litros, fabricados com a ajuda de
cinco empregados e distribuí-
dos por dois motoristas.

A Das Bier faz 11 estilos de cer-
veja, incluindo pilsen natural
(sem filtração), braunes ale (com
traços de chocolate), weizen (de
trigo),paleale (clara)e starkbier,
de estilo escocês e alta fermenta-
ção, que teve a fórmula abrasilei-
rada com rapadura. Bernardes
explica que a cervejaria trabalha
apenas na modalidade chope,

que não passa por pasteurização.
Como não contém conservante
nem estabilizante, a bebida dura
nomáximosetedias foradagela-
deira, ou 60 dias se refrigerada.
Por isso,ocomércioaindanãoul-
trapassou as divisas catarinenses.
“Temos planos de começar a pas-
teurizá-la no meio do ano que
vem e assim ampliar o mercado
para outros Estados”.

As microcervejarias também
têm se mostrado investimentos
atrativos para empresários de ou-
tros ramos que desejam ter a pró-
pria cerveja, mas não pretendem
se envolver diretamente nos ne-
gócios. Assim surgiu a Schorns-
tein, criada em 2006 pelo pro-
prietário da Cativa Têxtil, Gilmar
Sprung, e pelo sócio da indústria
de eletroeletrônicos Mueller,
Adalberto Roeder. No início, o
objetivo era fabricar 5 mil litros
mensais para venda em Pomero-
de, cidade de 30 mil habitantes

conhecida como “a mais alemã
do Brasil”. A empresa foi crescen-
do e dois anos depois abriu nova
fábrica em Holambra (SP). Hoje a
produção mensal de 100 mil li-
trosévendidapor29distribuido-
res em 18 Estados e deve dobrar
nos próximos três anos.

“Temos um projeto de cons-
truir uma terceira unidade de
produção em Santa Catarina”,
informa o diretor da Schorns-
tein, Adilson Altrão. “Estamos
estudando a logística para defi-
nir o município — provavelmen-
te vai ser à margem da BR-101”.
Ele lembra que o lastro financei-
ro foi fundamental para viabili-
zar o projeto, pois nos oito anos
de existência da empresa, os pri-
meiros sete foram de prejuízo.
Em 2014 a Schornstein, que não
revela os números, faturou 82%
a mais que no ano anterior e a
estimativa para 2015 é crescer
entre 70% e 80%.

Mudanças na tributação dividem os fabricantes
DeFlorianópolis

Um acordo firmado em novem-
bro entre o governo e os fabrican-
tes de bebidas frias definiu um no-
vo modelo de tributação sobre o
setor, com impactos para as cerve-
jarias artesanais. A proposta é pa-
dronizar a cobrança de impostos
com a adoção de três faixas: uma
para as cervejarias que produzam
mais de 10 milhões de litros; a se-
gunda com um desconto de 10%
para a produção de 5 a 10 milhões
de litros; e a terceira com um des-
conto de 20% para as que produ-
zam menos de 5 milhões de litros
por ano. Na avaliação dos peque-
nos fabricantes, a medida será be-
néfica, embora necessite de ajus-
tes. Mas há quem discorde e preve-
ja impactosnegativos.

“Teremos aumento de tributa-
ção, sem dúvida, mas o lado bom
é que, pela primeira vez, o gover-
no reconheceu as microcerveja-
rias e concedeu benefícios fis-
cais”, comenta o advogado Jorge
Gitzler, tesoureiro da Associação
Brasileira de Microcervejarias.
Para ele, a nova regra — ainda a
ser votada pelo Congresso Nacio-
nal — é mais justa, pois considera
os valores reais de venda dos pro-
dutos, ao contrário do sistema
atual de pautas fiscais, que leva
emcontaumapesquisadamédia
dos preços de varejo. “Antes o im-
posto de uma cerveja de R$ 8 era
praticamente o mesmo do im-
posto de uma de R$ 20, mas ago-
ra todo mundo vai pagar pelo va-
lor efetivo de seu produto”, diz.

Na avaliação do diretor da Cer-

vejaria AX Beer e membro da
Acerva Mineira, Luiz Vicente
Mendes, a mudança pode dar
mais vitalidade para o setor ao
trazer várias empresas para a for-
malidade: “Com o fim das pautas,
acabam-se as arbitrariedades, as
divergências e as injustiças, pois
todos passam a pagar o mesmo
imposto baseado nos preços pra-
ticados”, diz. “Julgo que é o pri-
meiro passo para uma tributação
mais justa.”

Mendes ressalta que, para fu-
gir do “Custo Brasil”, várias cerve-
jarias decidiram produzir fora
do país, o que chega a reduzir
seus custos em até 40%. Ele men-
ciona a Wäls, de Belo Horizonte,
que fabrica uma linha de produ-
tos nos Estados Unidos, e a Ama-
zon Beer, de Belém, que fez par-

ceria com a fábrica Beer Counter
e com a distribuidora World Be-
er, ambas inglesas.

Nem todos concordam com os
benefícios das novas regras. “Es-
tãovendendoa ideiadeuma ‘boa
notícia’, quando na verdade é
uma péssima notícia para 90%
das cervejarias artesanais”, criti-
ca o diretor da Schornstein, Adil-
son Altrão. “De fato, o modelo
proposto simplifica bastante o
procedimento para a apuração
dos impostos e, em certa medida,
pode ser chamado de ‘mais jus-
to’, pois coloca todas as marcas
no mesmo formato de tributa-
ção, mas o que está oculto na
alardeada ‘redução de impostos’
é que isso beneficia apenas as
grandes cervejarias”. Ele estima
que a medida levará a um au-

mento de 100% a 150% nos im-
postos para a maioria das peque-
nas empresas do ramo.

O presidente da Associação
das Microcervejarias Artesanais
de Santa Catarina (Acasc), Edgar
de Freitas, lembra que o segmen-
to tem grande importância na
geração de empregos diretos e
indiretos, por ser um dos princi-
pais ícones turísticos no Estado.
“EmBlumenau,ondemoro,aOk-
toberfest e outras festas atraem
um número incrível de visitantes
e movimentam toda a economia
— hotéis, bares, restaurantes,
agências de turismo e outros ne-
gócios”. Uma das reivindicações
das empresas do segmento era o
enquadramento no Super Sim-
ples, mas, por se tratar de bebida
alcoólica, isso não foi possível.

Enquanto a nova regra de tribu-
tação não é aprovada, as microcer-
vejariasbuscamcaminhosalterna-
tivos para sobreviver à alta carga
de impostos e desenvolver novos
sabores. A Tupiniquim, de Porto
Alegre, produz cervejas colabora-
tivas junto a parceiros como a sue-
ca Omnipollo e a americana
Stillwater, com a qual criou a Sai-
son de Caju, a base de caju e man-
ga. Outro nicho de mercado é a fa-
bricação para roqueiros. Mais de
15 bandas e artistas brasileiros
têm marca própria, entre elas a Ve-
lhas Virgens, de São Paulo, e o can-
tor e compositor Wander Wildner,
que lançou a Labareda — a base de
pimenta — com a cervejaria Coru-
ja. Se os fãs estão bebendo menos,
não se sabe, mas tudo indica que
bebemmelhor. (DV)

Confraria promove cursos e festas
para divulgar a produção caseira
DeFlorianópolis

Formar novos apreciadores do
líquido dourado caseiro é o obje-
tivo da Associação dos Cervejei-
ros Artesanais de Santa Catarina
– Acerva Catarinense. Criada há
seis anos e filiada à Acerva Brasil,
a confraria tem 280 sócios ativos
em 11 regionais. Novos simpati-
zantes são conquistados a cada
dia, graças a uma programação
eclética que abrange desde festas
de rock’n’roll a eventos da tradi-
ção germânica, jantares de har-
monização, concursos, congres-
sos e oficinas sobre técnicas de
fabricação. Mais de mil cervejei-
ros têm produção caseira no Es-
tado, estimam os diretores.

“A gente costuma dizer: beba
menos e beba melhor”, orienta o
presidente da associação, Cássio
Ricardo Marques. Ele cita algu-
mas cervejarias artesanais que se
originaram das cozinhas domés-
ticas de seus fundadores, como a
Handwerk, de Ibirama; a Kiezen
Ruw, de Guabiruba; a Faixa Preta
e a Badenia, de Santo Amaro da
Imperatriz; o Liffey Brew Pub, de

Palhoça; a Cervejaria da Lagoa,
em Florianópolis, e outras. “A
Acerva Catarinense acaba sendo,
por consequência, uma incuba-
dora de empreendedores, embo-
ra não tenha nenhum curso vol-
tado para isso; quem tem essa
ambição acaba buscando o
aprendizado por outros meios”.

Blumenau, que promove anual-
mente a Oktoberfest brasileira, es-
tá consolidando seu papel como
centro formador de profissionais
especializados na área. Em março,
foi inaugurada no município a Es-
cola Superior de Cerveja e Malte
(ESCM), primeira instituição da
América Latina a abranger ensino,
pesquisa e extensão sobre a bebi-
da. “Este mercado é efervescente e
não havia formação específica no
Brasil”, afirma o diretor Carlo Enri-
co Bressiani, para quem Santa Ca-
tarina está na vanguarda do movi-
mento das cervejarias artesanais.
Ele menciona uma pesquisa que
apontou crescimento médio de
60% ao ano das vendas em super-
mercadosdoEstado.

Desde a inauguração, 760 alu-
nos já passaram pelos mais de

cem cursos oferecidos pela esco-
la. As atividades incluem de se-
minários rápidos a pós-gradua-
ções com duração de um ano e
meio, reconhecidas pelo Ministé-
rio da Educação, além de cursos
sobre ingredientes.

Há quatro perfis principais de
alunos, relataodiretor.Oprimei-
ro é o curioso, aquele para quem
a cerveja é um objeto de paixão.
O segundo é o que fabrica a bebi-
da em casa e busca mais informa-
ções para elaborar um produto
melhor. O terceiro é formado por
profissionais da área técnica —
químicos, biólogos, engenheiros
de alimentos — que desejam tra-
balhar no ramo. E, por fim, há os
profissionais que já trabalham
em cervejarias e estão à procura
de uma formação mais sólida.

O currículo está fundamenta-
do em três linhas: estudo da pro-
dução industrial e caseira; some-
lieria, que aborda degustação e
harmonização; e gestão de ne-
gócios. Inevitavelmente, a ESCM
acabou se transformando tam-
bém em atração turística. A ins-
tituição está aberta a visitação

gratuita dos que desejam conhe-
cer o processo fabril e as princi-
pais escolas e estilos. Há tam-
bém visitas pagas com mini-cur-
so de degustação.

A escola catalogou 326 cerve-
jarias artesanais no Brasil — con-
siderando os negócios formali-
zados que produzem até 200 mil
litros por mês. Algumas são co-
nhecidas como “cervejarias ciga-
nas”,pois terceirizamaprodução
desuasmarcasemoutrasplantas
industriais. Do total, 36 estão em
Santa Catarina, Estado com o
maior número de empreendi-
mentos cervejeiros per capita.

Dois grandes grupos formam
o mercado brasileiro. O das cer-
vejas de massa, com a produção
concentrada em quatro grandes
indústrias, responde por 96% dos
13 bilhões de litros fabricados
porano.A fatia restanteédascer-
vejas especiais, que incluem as
importadas, as fabricadas por
grandes empresas e as oriundas
de cervejarias artesanais. Bressia-
ni ressalta que os dois grupos
não concorrem entre si: “Uma
cerveja de massa tem a função

básica de refrescar, mas a espe-
cial compete mais com o vinho: é
para apreciação do sabor, do aro-
ma e de outras características”.

Umadasdemandasdosprofis-
sionais do segmento é a altera-
ção da legislação para permitir o

funcionamento dos “bill pubs”,
bares que fabricam suas próprias
cervejas. “Na Europa e nos Esta-
dos Unidos, isso é comum, mas
aqui eles entram na categoria in-
dústria e precisam se instalar no
distrito industrial”, afirma. (DV)

DIVULGAÇÃO

Bernardes, daDasBier: pesquisas naAlemanha, Bélgica, HolandaeRepúblicaTcheca emontar umplanodenegócio

DIVULGAÇÃO

CarloBressiani, daESCM: “Nãohavia formaçãoespecífica noBrasil”


