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RESUMO 

A cerveja é considerada a bebida mais antiga consumida pelo homem com 

estudos indicando que sua produção se iniciou por volta de 8000 a.C. A bebida foi 

difundida lado a lado  com as culturas de milho, centeio e cevada nos povos da Suméria, 

Babilônia e Egito inicialmente e posteriormente por gregos e romanos. No Brasil, o 

surgimento do setor se deu com a chegada do produto junto com a família real 

portuguesa em 1808 e de outros imigrantes que então começaram a produzir em solo 

brasileiro. O setor cervejeiro hoje é um dos mais relevantes no país com investimentos 

entre 10 e 17 bilhões no período de 2010 a 2013, e responsável por 2% do PIB. O Brasil 

é o terceiro maior consumidor de cerveja no mundo. As cervejas artesanais no Brasil 

representam menos de 1% do mercado, mas com a perspectiva de representar 2% em 

2023, pois mostra um grande potencial de crescimento: de 2008 a 2011 cresceu 79% em 

vendas e o país teve 357 registros de cervejas artesanais em 2013. Os índices CR2, 

CR4, HH, ET e CCI calculados para o período não refletem a desconcentração esperada 

para o setor, com 2 hipóteses sendo levantadas para explicar tal fato: mesmo com o 

incremento nas vendas, as cervejas artesanais ainda não representam uma participação 

suficiente a ponto dos índices refletirem alguma desconcentração ou pelo fato de existir 

um movimento de compra pelas líderes de mercado.  

Palavras chaves: Concentração industrial, Indústria cervejeira, cervejas artesanais. 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

Beer has been considered the oldest drink consumed with studies indicating that 

its production began around 8000 b.C. The drink was widespread with corn, barley and 

rye cultures in Sumeria, Babylon and Egypt initially and after by greeks and romans. In 

Brazil, the appearance of the sector occurred with the arrival of real family from 

Portugal in 1808 and of others immigrants that began the production in this country. 

Beer industry is one of the most important sectors of this country with investments 

between 10 and 17 billion reais in period of 2010-2013, and is responsible for 2% of 

GDP. Brazil is the world’s third largest consumer. In Brazil, craft beers represents less 

than 1% of market with the prospect of representing 2% in 2023, because shows a big 

potential of growth: from 2008 to 2011 it grew 79% in sales and the country had 357 

records of craft beers in 2013 . The CR2, CR4, HH, ET and CCI indexes were 

calculated in the period and by their calculations it was concluded that these do not 

reflect the expected deconcentration to the industry with two hypothesis being raised: 

even with the increase in sales, craft beers not represent a sufficient share about the 

indices reflect some deconcentration or because there is a buying movement by market 

leaders. 

Key words: Industrial concentration, Brewery Industry, craft beers. 
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INTRODUÇÃO 

 
A cerveja é considerada como a bebida mais antiga consumida pelo homem, 

porém ainda não há um acordo entre os historiadores sobre sua origem (SACHS, 2001). 

É difícil precisar a data de origem, mas o processo de fermentação foi descoberto há 

mais de dez mil anos. A maioria dos povos antigos elaborava algum tipo de bebida 

alcoólica semelhante a cerveja e por isso, perde-se no tempo as primeiras bebidas 

elaboradas pelo homem, que reportam à pré-história. 

  Estima-se que a utilização de bebidas fermentadas pelo homem começou há 

aproximadamente 30 mil anos, e estudos indicam que a produção da cerveja se iniciou 

por volta de 8000 A.C., com esta sendo paralelamente desenvolvida aos processos 

fermentativos de cereais (MEGA et al., 2011). A bebida foi difundida lado a lado com 

as culturas de milho, centeio e cevada, entre os povos da Suméria, Babilônia e Egito 

durante a antiguidade sendo também produzida por gregos e romanos durante suas 

civilizações.  

 Durante o Império Romano, os germânicos destacaram-se na fabricação de 

cerveja. No século XIII, durante a Idade Média, estes foram os primeiros a empregar o 

lúpulo na produção, conferindo as características atualmente observadas na bebida.  

O modo de produção e distribuição sofreu mudanças importantes durante a 

Revolução Industrial (MEGA et al., 2011), principalmente aquelas relacionadas com a 

produção em larga escala (MACHADO, 2014), estabelecendo-se, então, fábricas cada 

vez maiores na Inglaterra, Alemanha e no Império Austro-Húngaro. Antigamente, o 

processo de fabricação da cerveja era dependente basicamente da experiência e tradição 

do cervejeiro (Salgado, 2009). Os procedimentos de produção melhoraram já a partir do 

século VII, uma vez que frades passaram a introduzir diferentes tipos de ervas, o que 

culminou no século XI com a adição do lúpulo. A descoberta da técnica de fermentação 

foi responsável por dar mais estabilidade à bebida. Os trabalhos de Pasteur e o 

progresso da Microbiologia no século XIX permitiram o desenvolvimento de uma 

grande indústria (MALAJOVICH, 2012). O processo de manufatura de cerveja, em sua 

grande maioria, sempre esteve associado a códigos de regulamentação, sendo o mais 
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conhecido a Lei Alemã de Pureza de 1516, segundo a qual os únicos elementos aceitos 

na fabricação de cerveja eram a água, malte, lúpulo e levedura. 

O surgimento do setor no Brasil foi demorado e se deu apenas em 1808 com a 

chegada da família real portuguesa ao país (MEGA et al., 2011). A indústria cervejeira 

surgiu a partir da iniciativa de imigrantes europeus que se instalaram em uma sociedade 

escravocrata exportadora e criaram uma pequena produção de mercadorias, formando a 

base da industrialização do país (LIMBERGER, 2013). 

Atualmente, o setor e a definição de como a cerveja é produzida segue as regras 

da legislação vigente
1
, a qual define cerveja como a bebida obtida pela fermentação 

alcoólica de mosto, oriundo de malte de cevada e água potável, por ação de levedura, 

com adição de lúpulo.  

O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas da China 

e dos Estados Unidos (SEBRAE, 2014). Apesar de ter a cerveja como a bebida 

alcóolica mais consumida no país, o Brasil ainda encontra uma distância significativa 

entre o potencial produtivo/consumidor de cervejas industriais e artesanais, que tem 

ganho importância e mercado nos últimos anos. A expansão da classe média brasileira, 

e o aumento em geral, da renda média da população, propiciou a elevação da 

participação de cervejas de valor mais elevado no consumo de cerveja no país. 

É um dos setores mais relevantes da economia brasileira, com investimentos da 

ordem de R$ 17 bilhões entre 2010 e 2013; e o segmento é um dos maiores 

empregadores do Brasil com cerca de 2,7 milhões de pessoas na sua cadeia, entre 

empregos diretos, indiretos e induzidos (CERVBRASIL, 2014). Para cada emprego 

gerado em uma fábrica de cerveja, outros 52 são criados na cadeia produtiva. A 

indústria cervejeira tem apresentado um crescimento muito acima da média da indústria 

brasileira em seu número de postos de trabalho (FGV apud CERVBRASIL, 2014). 

A participação do setor no PIB só aumenta com o passar dos anos: enquanto a 

participação era de 1,5% em 2003, em 2013 o valor foi de 2,0% demonstrando um 

aumento de 0,5% em dez anos. Como possui um importante efeito multiplicador na 

economia, sua atuação é responsável por 2% do PIB e 15% da indústria de 

                                                           
1
 Lei 8918 de 14 de Julho de 1994. 
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transformação nacional sendo este setor um dos que mais empregam no país 

(CERVBRASIL, 2014).  

Além de ser um dos principais produtores de cerveja, o Brasil também se 

encaixa como um dos maiores consumidores mundiais da bebida. Justamente, por estar 

entre os maiores consumidores, o aumento da renda propicia elevado potencial de 

crescimento das cervejarias para o Brasil. Temos um cenário otimista em países de 

baixo consumo per capita como China e Brasil e neles as cervejarias artesanais iniciam 

sua trajetória e longa jornada rumo à obtenção de fatias maiores no mercado. 

 Estima-se que em 2013 existiam no país cerca de duzentas microcervejarias, 

todas atuando em nichos de mercado, e embora represente menos de 1% do mercado 

nacional, a expectativa do setor é que responda por 2% do setor cervejeiro no país até 

2023 (ABRABE apud RIBEIRO, 2015). 

A indústria de fermentação é um setor de atuação muito importante para os 

engenheiros químicos devido a gama de produtos oriundos deste tipo de processo. Nesta 

indústria são produzidos: antibióticos, vacinas, pesticidas, fungicidas, adoçantes e 

bebidas alcoólicas (como, por exemplo, as cervejas).  

Dentre as atividades do engenheiro químico pode-se destacar, entre outras: 

atividades relacionadas à área de automação, ambiental, processos, produção, garantia 

da qualidade, segurança, otimização, gestão e vendas (UFRGS, 2015). Nestas últimas 

duas áreas que o presente trabalho se encaixa: uma análise de mercado do setor 

cervejeiro que é muito relevante para atuação de um profissional da área. 

Diante do potencial crescimento e/ou advento do mercado de cervejas em geral e 

do nicho das cervejas artesanais é necessário um estudo de como o setor está se 

comportando de maneira geral e especificamente com a expansão do mercado premium, 

sendo necessária uma análise de como a concentração do setor respondeu a este 

crescimento. 

O trabalho se divide em três capítulos e uma posterior conclusão. O primeiro 

capítulo consiste numa revisão teórica de modo a discutir a definição de mercado e seus 

tipos, além de relembrar outros conceitos importantes para o estudo em questão. 
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O segundo capítulo consiste na caracterização da indústria cervejeira 

internacional e nacional através da apresentação de diversos dados relevantes ao setor. 

Também neste capítulo são caracterizadas as microcervejarias e as cervejas 

artesanais/premium também sendo dispostos dados dessa segmentação de mercado. 

O terceiro capítulo consiste na apresentação de outros dados relevantes ao setor, 

análise e discussão dos índices de concentração considerados no trabalho. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar o comportamento da 

concentração de mercado na indústria cervejeira no Brasil com a expansão das cervejas 

premium e das microcervejarias no período de 2003 a 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Rever a literatura sobre metodologias de análise de concentração de mercado. 

 Revisar a estrutura da indústria cervejeira no Brasil. 

 Analisar o comportamento do setor no período, a variação da concentração de 

mercado e fatores que influenciaram a variação na concentração.  

 

TIPOS DE PESQUISA 

 Segundo Vergara (1998), o leitor deve ser informado sobre o tipo de pesquisa 

que será realizada, sua conceituação e justificativa e pode ser classificada em dois 

critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. 
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 Quanto aos fins uma pesquisa pode ser classificada em exploratória, descritiva, 

explicativa, metodológica, aplicada e intervencionista. Ainda ocorre uma classificação 

quanto aos meios de investigação em dez categorias: pesquisa de campo, pesquisa de 

laboratório, telematizada, documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, 

participante, pesquisa-ação e estudo de caso. 

Quanto aos fins, a abordagem utilizada é a investigação explicativa. Nesta 

abordagem o principal objetivo é esclarecer quais fatores contribuem de alguma forma 

para a ocorrência de determinado fenômeno. 

Quanto aos meios, a abordagem utilizada é a pesquisa bibliográfica que é o 

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, redes 

eletrônicas, revistas, ou seja, material acessível ao público em geral. 
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CAPÍTULO 1 – DEFINIÇÃO DE 

MERCADO, EMPRESA E MEDIDAS 

DE CONCENTRAÇÃO. 

Este capítulo tem o objetivo de fazer uma revisão teórica de modo a discutir a 

definição de mercado e seus tipos; apresentar o conceito de barreiras à entrada e a 

estratégia de segmentação de mercado; além de apresentar os modelos de mensuração 

de concentração de mercado e os fatores que podem influenciar no processo de 

concentração de mercado. 

1.1 Definição de mercado 

A evolução da Economia industrial é marcada pela tentativa de oferecer 

conceitos de mercado adequados a análise econômica. Na chamada Microeconomia 

Tradicional, podemos definir as unidades econômicas individuais em dois grandes 

grupos: compradores e vendedores. É claro que a maioria das pessoas e das empresas 

atua tanto como comprador quanto como vendedor; contudo é prático pensar nelas 

apenas como compradores quando estão de fato adquirindo e vendedores quando estão 

também de fato vendendo algo (PYNDICK; RUBINFELD, 2010). 

Quando o conjunto de vendedores e compradores interagem dão origem aos 

mercados. Logo, o mercado no âmbito do modelo de concorrência perfeita
2
, define-se 

como um espaço abstrato de encontro de oferta e demanda, adotando-se uma noção de 

produto como algo bem definido e, portanto, perfeitamente distinguido na análise dos 

consumidores (KUPFER; HASENCLEVER, 2002). 

Definir um conceito para mercado pode não ser simples, como a definição 

mencionada pressupõe. Com o crescimento de uma firma através da expansão de seu 

portfólio, é necessário analisar também a presença de produtos substitutos no mercado. 

Logo, a definição de mercado para um produto específico pode ser muito restrita. 

                                                           
2
 Concorrência perfeita é um modelo de mercado caracterizado como um possuidor de grande número de 

empresas, produto homogêneo, livre entrada e saída de empresas, maximização dos lucros e livre 

circulação de informação. Será discutido com mais detalhes adiante. 
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Assim, o mercado corresponde a demanda por um grupo de produtos que são 

próximos entre si, sendo que para uma empresa diversificada, a ideia de mercado 

também envolve outros espaços concorrenciais em que pode atuar. 

De maneira geral, o mercado representa um espaço de concorrência cuja 

delimitação não é estanque, nem no que se refere à definição do produto, nem quanto 

aos objetivos concorrenciais e de expansão (KUPFER; HASENCLEVER, 2002).  

1.2 Tipos de Mercado 

 A teoria econômica tradicional classifica os mercados em quatro tipos básicos. 

Entre os fatores que determinam tal classificação pode-se destacar o número de 

competidores e a homogeneidade ou não dos produtos que compõem o mercado. 

1.2.1 Modelo de competição perfeita 

Em um mercado perfeitamente competitivo, o grande número de vendedores e 

compradores de uma mercadoria garante que nenhum comprador ou vendedor em 

particular tenha influência no preço. O preço é determinado pelas forças de mercado da 

oferta e da demanda. As empresas individualmente baseiam-se no preço de mercado 

para decidir o quanto produzir e vender e os consumidores também se baseiam em tal 

preço para decidir o quanto adquirir (PYNDICK; RUBINFELD, 2010). 

Esse tipo de estrutura de mercado não prevê qualquer tipo de coordenação entre 

as empresas atuantes. Logo, as empresas tomam decisões de forma descentralizada, 

apenas sujeitas a disciplina do mercado, ou seja, são tomadoras de preço. 

Conforme dito anteriormente, esta estrutura de mercado inclui um grande 

número de firmas. Estas empresas podem ser grandes, mas não possuem poder de 

mercado. Nesse sentido, elas não são capazes de ofertar uma grande parcela da 

quantidade total vendida no mercado. Com isso seu tamanho absoluto deixa de ter 

relevância sendo importante apenas seu tamanho relativo; a parcela do mercado que está 

sob sua influência. A mesma observação se refere aos compradores; nenhum pode 

concentrar uma parte significativa da demanda total do mercado. 

Outro ponto importante a se abordar é a homogeneidade dos produtos, 

característica dos mercados de concorrência perfeita. Quando os produtos são 
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substitutos perfeitos entre si, nenhuma das empresas pode elevar o preço do seu 

produto, pois perderia parte de seus negócios. 

Também é importante uma discussão quanto a livre entrada e saída de empresas 

do mercado. Quando esta existe, não há custos especiais que dificultem a entrada e 

produção no mercado ou saída dele sem obtenção de lucros. Os custos especiais 

mencionados são todos os custos que uma nova empresa teria que arcar enquanto uma já 

existente não. Por exemplo, em mercados que necessitem de alto investimento em 

pesquisa e desenvolvimento de empresas entrantes enquanto empresas estabelecidas já 

possuam patentes.  

A livre circulação de informação também vale ser mencionada quando 

analisamos um mercado. Quando ela existe, nenhuma empresa possui vantagem para 

elaboração de um produto tornando-os homogêneos. De certa forma a livre circulação 

de informação também tem relação com os custos especiais, uma vez que impossibilita 

a vantagem nos custos das empresas estabelecidas já que as empresas entrantes 

necessitam investir em pesquisa para se estabelecer no mercado. 

A maximização dos lucros é frequentemente suposta, pois evita complicações 

analíticas. No caso de empresas menores, administradas pelos proprietários, a 

maximização dos lucros é na maior parte das vezes objetivada. Nas maiores, pode 

ocorrer maior preocupação com outros fatores como maximização da receita para 

investimentos em pesquisa ou expansão. No caso da concorrência perfeita, como os 

produtos são homogêneos e a empresa não tem poder de mercado supomos a 

maximização dos lucros. 

Assim, é possível caracterizar um modelo de competição perfeita como um 

possuidor de grande número de empresas, produto homogêneo, livre entrada e saída de 

empresas, maximização dos lucros e livre circulação de informação. 

O mercado em competição perfeita não prevê qualquer tipo de rivalidade entre 

as empresas uma vez que elas não agem competindo pelos clientes, já que não possuem 

poder de mercado. Portanto, apesar da presença da palavra competição no modelo, o 

significado teórico do conceito de competição perfeita tem uma dimensão radicalmente 
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oposta a competição: neste modelo temos ausência de rivalidade (KUPFER; 

HASENCLEVER, 2002). 

1.2.2 Monopólio 

Nesta estrutura há apenas um produtor no mercado e, assim, o monopolista 

encontra-se numa posição singular. Se decidir elevar o preço do produto, não terá de se 

preocupar com concorrentes que cobrando um preço menor, poderiam obter uma fatia 

maior de mercado (PYNDICK; RUBINFELD, 2010). 

O monopolista controla totalmente a quantidade de produtos que será colocada a 

venda, mas isso não significa que o monopolista possa cobrar qualquer valor. Com um 

preço muito alto, um menor número de pessoas adquiriria o produto. Portanto, o 

produtor não pode elevar indefinidamente o preço caso seja seu desejo maximizar o 

lucro (PYNDICK; RUBINFELD, 2010). 

As causas da existência do monopólio são várias: políticas, econômicas, 

técnicas, entre outras. As principais causas apontadas pela teoria econômica neoclássica 

são: Propriedades exclusivas de matérias primas ou de técnicas de produção; patentes 

sobre produtos ou processos de produção; licença governamental ou imposição de 

barreiras comerciais para excluir competidores, especialmente estrangeiros; e ainda 

existe o caso quando o mercado não suporta mais de uma empresa causando assim um 

monopólio natural, pois a tecnologia de produção exige economias de escalas 

substanciais para uma operação eficiente
3
 (KUPFER; HASENCLEVER, 2002). 

Pode-se caracterizar o Modelo de Monopólio, como um modelo com um único 

produtor e, assim, com produtos sem substitutos próximos (KUPFER; 

HASENCLEVER, 2002). No monopólio, devido as suas características distintivas, é 

possível formar e utilizar as barreiras à entrada como forma de não permitir que 

concorrentes entrem no mercado. Sem a presença de concorrentes a empresa pode se 

focar na maximização de lucros. 

                                                           
3
 Por exemplo: Fornecimento de energia elétrica. 
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1.2.3 Concorrência monopolística 

A definição dessa estrutura de mercado combina algumas características da 

concorrência perfeita e do monopólio, tais como a existência de livre entrada e os 

produtos diferenciados. A diferenciação de produtos pode surgir porque os 

consumidores pensam, por algum motivo, que um produto é diferente dos demais e/ou 

porque os consumidores preferem produtos que possuem características ou atributos 

diferenciados e estão dispostos a pagar um prêmio para comprar estes produtos. No 

primeiro caso, propaganda e técnicas de venda são fundamentais enquanto no segundo, 

aspectos técnicos e de qualidade dos produtos fazem a diferença (KUPFER; 

HASENCLEVER, 2002). 

Vale mencionar a relação entre demanda e diferenciação dos produtos nesta 

estrutura de mercado: Quanto maior for o impacto da diferenciação, maior será a 

demanda porque os outros produtos são substitutos mais distantes. 

O número de empresas no mercado é determinado pela facilidade de entrada na 

indústria. A entrada de novas empresas auxilia o consumidor porque baixa os preços e 

aumenta a variedade de produtos que ele pode escolher. 

1.2.4 Oligopólio 

Em mercados oligopolistas pode haver ou não diferenciação de produtos. O mais 

importante é que apenas algumas empresas são responsáveis pela maior parte ou toda 

produção. Nesse tipo de mercado, as empresas obtêm lucros substanciais no longo 

prazo, uma vez que barreiras à entrada tornam difícil ou impossível a entrada de novas 

empresas (PYNDICK; RUBINFELD, 2010). O oligopólio é o tipo de mercado que 

prevalece podendo ser citado como exemplos: o setor de automóveis, aço, 

computadores, cervejas, etc. 

A administração de uma empresa no Oligopólio é complexa porque as decisões 

relativas a preço, nível de produção, propaganda e investimentos envolvem importantes 

considerações estratégicas. Pelo fato da competição ser entre poucas empresas, é 

necessário o estudo de como suas ações afetarão as empresas rivais, bem como as 

possíveis reações que suas concorrentes terão (PYNDICK; RUBINFELD, 2010). 
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Essas considerações estratégicas podem ser complexas, pois durante o processo 

de tomada de decisões cada empresa deve considerar a reação dos concorrentes, estando 

ciente que estes também considerariam suas reações em relação a decisão deles. Além 

disso, decisões, reações e respostas a reações são dinâmicas e evoluem ao longo do 

tempo. Com a avaliação das potenciais consequências das decisões, os administradores 

devem supor que seus concorrentes são igualmente racionais, podendo se colocar na 

posição deles para ponderar sobre as possíveis reações que eles poderiam ter 

(PYNDICK; RUBINFELD, 2010). Diversos modelos têm sido desenvolvidos para 

ajudar no desenvolvimento de estratégias de preço ou quantidades para empresas 

oligopolistas
4
. Contudo, tais modelos não são o objeto deste trabalho. 

1.3 Barreiras à entrada 

Barreiras à entrada são condições que desestimulem a entrada de novos 

concorrentes, e estão presentes em diversas estruturas de mercado, principalmente no 

monopólio e no oligopólio. Existem diversas razões para o surgimento dessas barreiras. 

As economias de escala podem tornar o mercado não lucrativo, a não ser para algumas 

empresas; as patentes ou acesso à tecnologia podem servir para excluir potenciais 

concorrentes; e a necessidade de investimentos para tornar uma marca conhecida e obter 

reputação pode obstruir entrada de novas empresas. Além destas, as empresas já 

atuantes podem adotar ações estratégicas para desestimular a entrada. 

A literatura de organização industrial desenvolve uma análise dos fatores 

determinantes da existência e magnitude das barreiras à entrada que permite classificá-

las em quatro tipos básicos: as baseadas na diferenciação de produto, as decorrentes da 

presença de vantagens absolutas de custo, as resultantes de economia de escala e a 

exigência de investimentos iniciais elevados (FAGUNDES; PONDÉ, 1998). 

As baseadas na diferenciação de produto são decorrentes da presença de 

elementos que fazem com que os consumidores prefiram adquirir um produto de firmas 

já atuantes no mercado do que similares oferecidos por novos concorrentes. Por 

exemplo, comida para bebês em que a família prefere comprar uma marca consolidada 

no mercado do que comprar uma marca nova deste produto específico.  

                                                           
4
 Entre os modelos na Microeconomia Tradicional podemos citar o Modelo de Cournot e o Modelo de 

Stackelberg. Para mais detalhes ver (PYNDICK, 2010). 
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Vale ressaltar que, o nível das barreiras à entrada será menor em movimentos de 

diversificação nos quais as empresas que os realizam já possuem ativos capazes de 

facilitar sua atuação em novas áreas. Também vale mencionar casos em que a 

diferenciação de produto pode favorecer a entrada, abrindo oportunidade para inovações 

por um entrante potencial, atraindo o consumidor com a oferta de um produto com 

novas características. 

As barreiras à entrada decorrentes da presença de vantagens absolutas de custo 

para as empresas já atuantes estão presentes quando esta possui exclusividade no acesso 

a determinados ativos ou recursos, permitindo a fabricação com a mesma escala de 

produção de um entrante potencial, porém com um menor custo. Por exemplo, na 

indústria farmacêutica onde uma empresa já atuante pode ter vantagens de custos 

oriundos do conhecimento acumulado de anos de pesquisa em relação a uma empresa 

nova. 

Neste caso, as barreiras à entrada podem se apresentar reduzidas no caso de 

entrantes atuantes em indústrias correlatas, pois estes possuem em maior grau recursos 

humanos qualificados, tecnologia, acesso a fontes internas e externas de financiamento 

ou unidades integradas verticalmente na produção.  

Entretanto, em certos casos, o entrante pode ter vantagens por ser uma firma 

nova, já que isso lhe proporciona o planejamento e construção de uma planta com 

técnicas de última geração. Estes fatores podem reduzir ou eliminar, outras vantagens de 

custo que as firmas já estabelecidas possuam (FAGUNDES; PONDÉ, 1998). 

Um terceiro tipo resulta de economias de escala, sejam estas reais (derivadas de 

redução de custos, cuja obtenção exige o aumento das dimensões da planta ou da firma) 

ou pecuniárias (derivadas do pagamento de preços menores na aquisição de insumos, 

incluindo aqui menores custos com transporte, propaganda e outros gastos relacionados 

às vendas).  

Este tipo de barreira se dá quando, dadas as dimensões do mercado e a escala 

mínima que torna a operação de um entrante potencial economicamente viável, este 

espera que com sua entrada no mercado, a oferta do(s) produto(s) em questão se eleve 

ao ponto de eliminar os lucros que tornariam atrativa a atuação no setor.  
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Obviamente, a existência de barreiras deste tipo exige a presença de sunk costs
5
, 

sem os quais valeria a pena para o entrante entrar e sair rapidamente do mercado (hit 

and run
6
) para conseguir temporariamente lucros extraordinários. 

A análise dos efeitos das economias de escala sobre a concorrência potencial é 

complexa, visto que estes dependem das expectativas dos entrantes em relação as 

reações das empresas já atuantes caso ocorra uma entrada, bem como das expectativas 

das firmas estabelecidas em relação ao comportamento das entrantes. Como a 

lucratividade esperada do entrante depende da reação da empresa já atuante, a 

intensidade da concorrência potencial passa a ser parcialmente determinada pela 

formação de expectativas, o que levou alguns autores a analisar as condições nas quais 

empresas já existentes adotam condutas que desencorajem entrantes potenciais 

(FAGUNDES; PONDÉ, 1998).  

O quarto tipo de barreiras à entrada seria a exigência de investimentos iniciais 

elevados para viabilizar a instalação de uma nova empresa. Por envolver a criação de 

nova capacidade, qualquer investimento inicial envolve uma aplicação de recursos 

financeiros cujo montante depende de variáveis ligadas a tecnologia em utilização.  

Um entrante que não possua negócios significativos em outros setores pode 

encontrar dificuldades em obter capital, pois os bancos tendem a negar empréstimos ou 

cobrar juros mais elevados e o mercado de capitais se mostra de difícil acesso para uma 

firma sem grande reconhecimento no mercado (FAGUNDES; PONDÉ, 1998). 

Vale mencionar ainda que tais barreiras são minimizadas nos casos de entradas 

resultantes da diversificação de grandes grupos. Estes, tanto por seu porte e capacidade 

de mobilização de lucros adquiridos em outras áreas, quanto por frequentemente 

possuírem empresas do setor financeiro, podem reunir o capital necessário com menos 

dificuldade. 

1.4 Segmentações de mercado 

A segmentação de mercado tem sido considerada um dos conceitos de 

administração/marketing mais relevantes tanto na literatura como na prática de 

                                                           
5
 Sunk costs são custos irrecuperáveis vinculados à efetivação da entrada. 

6
 Hit and run consiste na entrada rápida no Mercado, originando uma queda nos preços e aproveitamento 

de lucros de curto prazo e saída rápida, sem ocorrer retaliação da atuante. 



 

27 
 

Marketing, tendo se tornado, assim, uma ideia dominante (KOTLER, 2000). Ela 

estabelece guias para formular estratégias de marketing e negócios e também para 

alocar eficientemente recursos (TOLEDO; SIQUEIRA, 2000). 

A segmentação de mercado também é um instrumento importante para conseguir 

vantagem competitiva. O marketing direcionado se estabelece como uma orientação 

estratégica agindo como suporte do processo pelo qual uma empresa distingue os 

principais nichos de mercado, direcionando seus esforços para segmentos em que é 

capaz de desenvolver produtos, serviços e programas de marketing ajustados a cada um 

deles, ou seja, de ser competitiva nestes segmentos. Essa abordagem admite que uma 

empresa não pode, normalmente, atender a todos os clientes do mesmo modo, pois eles 

apresentam preferências e expectativas diferentes (TOLEDO; SIQUEIRA, 2000). 

A importância da segmentação tem sido destacada por diversos autores como, 

por exemplo, Webster Jr. (1991). A seleção dos clientes no qual se direciona esforços é 

a mais importante tomada de decisão de uma empresa. O compromisso em atender às 

necessidades desses clientes determinará as habilidades da empresa, os recursos 

envolvidos e suas estratégias (TOLEDO; SIQUEIRA, 2000). 

Assim, a necessidade de segmentar tem sido amplamente reconhecida pelas 

vantagens que proporciona. No entanto, a aplicação da segmentação à realidade das 

organizações tem-se revelado problemática. As maiores dificuldades da segmentação 

industrial estariam associadas, entre diversos outros motivos, aos custos elevados de 

segmentar, à pesquisa para definir bases de segmentação mais adequadas, às 

particularidades dos mercados e clientes industriais e aos problemas de implantação 

prática de estratégias de segmentação (TOLEDO; SIQUEIRA, 2000). 

A segmentação se desenvolve a partir de uma fase caracterizada como partição 

do mercado, consistindo no levantamento das variáveis de segmentação e definição do 

perfil dos segmentos; evolui para a fase de priorização, na qual se faz a escolha de 

segmentos com a finalidade de obter-se vantagem competitiva, culminando com a etapa 

de posicionamento. Assim, os processos de segmentação visam contribuir para a 

conquista de uma maior competitividade (TOLEDO; GOUVÊA; FILHO apud 

TOLEDO; SIQUEIRA, 2000). 
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A segmentação de mercado industrial é relevante para definição da estratégia de 

negócios e de marketing. No primeiro caso, há que se identificar quantos são os 

segmentos de mercado e em quais a empresa poderá competir com vantagem; no 

segundo, delineia-se o perfil dos segmentos, escolhe-se os que serão alvo da estratégia 

de marketing e busca-se um modo de posicionamento para competir de forma 

diferenciada em cada segmento (TOLEDO; SIQUEIRA, 2000). 

1.5 Concentração 

As medidas de concentração industrial são úteis para indicar preliminarmente os 

setores que se espera que o poder de mercado seja relevante; índices de concentração 

visam fornecer uma indicação da concorrência existente em um setor. Quanto maior o 

valor da concentração, menor é o grau de concorrência entre as empresas, e mais 

concentrado estará o poder de mercado da indústria (KUPFER; HASENCLEVER, 

2002). 

O poder de mercado de uma empresa está relacionado com sua capacidade de 

controle do preço do produto. Assim, empresas que produzem com custos mais baixos, 

tem mais facilidade para competir em preço e de ocupar parcelas crescentes no mercado 

através de reduções no preço (KUPFER; HASENCLEVER, 2002). 

Tal poder de mercado se manifesta pelo seu poder de fixar e sustentar o preço de 

venda em um nível acima dos fixados pelas concorrentes, sem perda de participação no 

mercado. Uma forma de medir o poder de mercado é utilizando o Índice de Lerner que é 

definido através da seguinte equação: 

   
       

 
 

Onde:  

       ;  

                  ; 
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Assim, este índice é uma medida do poder de mercado, calculada como o 

excesso do preço sobre o custo marginal
7
. O índice varia entre zero e 1 (um), onde zero 

significa ausência de poder de mercado caracterizando assim uma empresa 

perfeitamente competitiva.  

Uma maior concentração implica maior desigualdade na repartição do mercado, 

porém isto não significa que o inverso seja verdadeiro. Por exemplo, em um mercado 

com duas empresas temos graus de desigualdade e concentração mínimos, mas com a 

entrada de uma terceira empresa atendendo 1% do mercado em detrimento das empresas 

já atuantes (que preservam 49,5% do mercado cada uma) aumentará consideravelmente 

o grau de desigualdade, porém não o de concentração, já que o poder de mercado das 

empresas já instaladas não se alterará de forma significativa (KUPFER; 

HASENCLEVER, 2002). 

Podemos classificar as medidas de concentração como parciais ou sumárias, 

positivas ou normativas (KUPFER; HASENCLEVER, 2002). As medidas de 

concentração parciais não utilizam dados na totalidade das empresas do setor enquanto 

as sumárias utilizam dados de todas as empresas em operação. 

As medidas de concentração positivas são função apenas da estrutura aparente 

do mercado e não dependem de qualquer parâmetro comportamental. Este tipo de 

medida resume melhor os aspectos estatísticos presentes na concentração, mas nem 

sempre são adequadas para uma avaliação econômica do desempenho industrial. 

E, por fim, as medidas de concentração normativas consideram, além da 

estrutura aparente, parâmetros comportamentais visando avaliar normativamente o 

desempenho industrial. Medidas normativas visando uma avaliação social também 

podem ser construídas, levando em conta os interesses de todos os agentes (maior ou 

menor excedente total).  

Dentre as medidas mais utilizadas para medir a concentração temos a razão de 

concentração (CR), o índice Herfindahl-Hirschman (HH), o índice de Entropia de Theil 

e o índice de Concentração Compreensível. A Razão de concentração (CR) mede a 

proporção entre uma quantidade fixa das maiores empresas de uma indústria em relação 

                                                           
7
 Aumento no custo resultante da produção de uma unidade adicional do produto. 
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ao total das empresas do mercado, tomando-se como base um indicador escolhido 

normalmente seguindo três critérios: a capacidade produtiva, o número de empregados e 

os ativos possuídos. Seu cálculo é dado por:  

      ∑  

 

   

 

Sendo: 

  = número de empresas que fazem parte do cálculo; 

   = parcela da capacidade produtiva de cada empresa. 

O ponto positivo deste índice é a sua fácil interpretação. O índice indica a 

participação no mercado das k maiores empresas que formam a indústria. 

Este indicador, contudo, possui alguns pontos fracos, entre os quais merecem 

destaque (KUPFER; HASENCLEVER, 2002): 

 Eles ignoram a presença de (n-k) empresas menores no setor. Assim, fusões 

horizontais ou transferências de mercado que ocorram entre elas não alterarão o 

valor do índice, se a participação da nova empresa ou das empresas beneficiárias 

se mantiverem abaixo da k-esima posição; 

 

 Este índice não leva em conta a participação relativa de cada empresa no grupo 

das k maiores. Assim, transferências de mercado que ocorrerem no interior do 

grupo (sem exclusões) não afetarão a concentração medida pelo índice; 

 

Os fatos mencionados acima dificultam o uso do CR(k) como uma medida da 

concentração de mercado. Considera-se também que o uso deste índice para 

acompanhar a evolução da estrutura ao longo do tempo poderá levar a 

inconsistências de natureza, uma vez que as k empresas de referência podem não 

ser as mesmas entre os dois períodos. 

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HH) é definido como a soma dos quadrados 

da participação percentual de cada empresa em relação ao tamanho total da indústria. 
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Este índice leva em conta a totalidade das empresas e é calculado pela fórmula 

apresentada a seguir (RIBEIRO; SANTOS; SOUZA, 2013): 

 

   ∑   
 

   

 

 

Sendo: 

 : número de empresas participantes no mercado; 

  : parcela da capacidade produtiva de cada empresa no mercado elevado ao quadrado. 

Conforme Carminatti et al. (apud RIBEIRO; SANTOS; SOUZA, 2013), ao se 

elevar cada parcela da capacidade produtiva ao quadrado temos uma atribuição de peso 

maior às empresas maiores. Consequentemente, quanto maior for o índice HH, mais 

elevado será a concentração e menor a concorrência entre os produtores.  

O índice HH baseia-se na participação de cada empresa no total da capacidade 

produtiva do setor em estudo e varia entre 1/n ≤ HH ≤ 1. Se HH = 1 se trata de um 

monopólio; se HH=1/n, as empresas têm igual capacidade produtiva. Se n tende ao 

infinito, então HH tende a zero e a indústria tende a competição perfeita. 

O índice de Entropia de Theil tem como principal característica que os pesos das 

firmas são iguais aos logaritmos naturais das parcelas de participação. Neste índice, 

quanto maior o valor calculado menor será a concentração do mercado e vice – versa, 

sendo o valor contido entre zero (condição de monopólio) e um (condição de 

concorrência perfeita). O índice é dado por: 

   
 

      
∑       

 

  
 

 

   

 

Onde: 

 : número de empresas participantes no mercado; 
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  : parcela da capacidade produtiva de cada empresa no mercado. 

 O índice de Concentração Compreensível tenta refletir a concentração relativa e 

absoluta do mercado estudado e é dado pela equação a seguir: 

       ∑             

 

   

 

Sendo: 

 : número de empresas participantes no mercado; 

  : parcela da capacidade produtiva de cada empresa no mercado. 

Observando a primeira parcela da equação nota-se que esta visa captar a 

concentração absoluta utilizando a participação da maior firma enquanto que a segunda 

parcela visa captar a concentração relativa do mercado utilizando a parcela de 

participação de cada empresa multiplicada por um peso que demonstra o tamanho 

proporcional do restante do mercado em estudo. 

1.6 Fatores que influenciam na concentração 

Existem vários fatores que influenciam na concentração de um mercado. Dentre 

eles podemos mencionar: as diversificações, as integrações verticais, pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), companhias holdings, aquisições, fusões, joint-ventures, 

incorporações e gastos com publicidade (KON apud ZANIOL, 2011). 

A diversificação é caracterizada pela entrada de novos produtos ou mercados, 

podendo estar relacionado ou não com os negócios já existentes da firma (SOTO apud 

GRZEBIELUCKAS et al, 2007). As firmas que recorrem a essa estratégia objetivam a 

amenização da incerteza ligada a uma queda relevante de demanda de seus produtos e 

assim de seus lucros. Outro motivo para diversificação é a chance de expansão das 

possibilidades de penetração no mercado, influenciando assim na concentração uma vez 

que a empresa pode ganhar poder de mercado. 

A integração vertical consiste na adesão de atividades relacionadas à produção 

ou distribuição de seus produtos podendo conferir um maior poder de mercado e assim 



 

33 
 

podendo interferir na concentração setorial. Quando uma empresa elimina sua 

dependência em relação a um fornecedor montando sua própria estrutura para obtenção 

da matéria prima, ela está realizando a integração para trás. Esse processo elimina o 

lucro do fornecedor e oferece maior segurança no fornecimento de matéria prima. A 

empresa pratica integração para frente quando monta uma estrutura para distribuir o 

produto, eliminando custos de transação (SOUZA, 1996).  

As empresas que objetivam a expansão pela pesquisa e desenvolvimento visam 

obtenção de know-how técnico para o desenvolvimento de novos produtos ou processos 

de produção, ou ainda aperfeiçoamento dos já existentes. Assim, as empresas nesta 

estratégia podem ofertar ao mercado produtos inovadores, com tecnologia de ponta, 

garantindo assim um melhor desempenho. Outro fator importante é a possibilidade de 

ganho com royalties ou impedimento de uso de novas tecnologias por concorrentes 

através de patentes (SOUZA, 1996). Uma vez que a empresa pode melhorar seu 

desempenho no mercado através de atividades de pesquisa e desenvolvimento, 

conforme mencionado anteriormente, temos que este é um fator que pode influenciar na 

concentração de um setor. 

As companhias holdings são aquelas que visam o controle de uma ou mais 

companhias sendo necessária a compra de um percentual que deve permitir o direito a 

voto nas decisões das subsidiárias. As aquisições ocorrem quando uma empresa compra 

o controle total ou parcial de outra ao adquirir entre 15% e 50% de outra empresa, 

podendo obter ou não controle sobre a adquirida. As fusões são definidas como a 

criação de uma nova firma a partir de duas ou mais empresas, que irá atuar no mesmo 

mercado que as originais. As joint-ventures são associações entre duas empresas, para 

criação de uma terceira para atuar em um segmento novo. As incorporações são 

transações comerciais em que uma compradora absorve a comprada sendo que esta 

deixa de existir. (SOUZA, 1996). Quando uma empresa utiliza os processos 

mencionados anteriormente, ela objetiva a atuação em novos mercados através de seu 

maior porte, enfrentando concorrentes maiores sendo que essa maior escala pode 

permitir que a empresa reduza custos e possua maior competitividade. Também vale a 

menção que alguns mercados ou segmentos são considerados saturados e assim 

investimentos só são justificados pela conquista de outras marcas ou clientes. Com isso 
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em mente, podemos concluir que os processos mencionados podem influenciar na 

concentração de um setor. 

A publicidade também atua como uma ferramenta para ganho de poder de 

mercado e assim tem influência na concentração, pois age através da diferenciação do 

produto. Deste modo, as empresas já atuantes no setor podem restringir entradas através 

de um aumento no custo de venda, aparecendo sob a forma de publicidade aliada a 

frequentes mudanças do produto (ZANIOL, 2011). 
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CAPÍTULO 2 – A INDÚSTRIA DA 

CERVEJA.  

Neste capítulo é caracterizada a indústria cervejeira internacional e nacional com 

apresentação de dados de consumo, participação de mercado, exportação, importação, 

entre outros. Também é caracterizada a microcervejaria e as cervejas 

artesanais/premium, sendo dispostos dados deste nicho no mercado interno e externo. 

Será dada ênfase ao mercado dos Estados Unidos da América quando o mercado 

internacional de cervejas artesanais/premium for o objeto de estudo devido ao seu 

mercado consolidado e assim facilidade na obtenção dos dados. 

2.1 A indústria cervejeira mundial 

O mercado de cervejas é bastante promissor. De acordo com dados do relatório 

da Kirin Beer University (2014), o consumo de cerveja global chegou a 188,81 milhões 

de quilolitros no ano de 2013, enquanto era de apenas 150,392 milhões de quilolitros 

em 2004. Em comparação com o ano anterior temos um aumento de 0,5%, 

caracterizando o vigésimo oitavo ano consecutivo de aumento no consumo de cerveja. 

Também, segundo a Kirin Beer University (2014), a China foi o país com o 

maior consumo de cerveja no mundo em 2013, pelo décimo primeiro ano consecutivo, 

com um crescimento de 4,8%, quando comparado ao ano anterior. Os Estados Unidos 

foram os vice-líderes em consumo, enquanto que, o Brasil ficou com o terceiro lugar, 

sendo possível notar uma estabilidade no ranking entre os 10 primeiros colocados. Os 

dados dos 25 países líderes em consumo de cerveja no mundo estão disponibilizados na 

Tabela 1, valendo mencionar que todos os tipos de cerveja estão contabilizados. 
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Tabela 1 – Consumo Global de Cerveja por país em 2013 

Ranking 

2013 

Ranking 

2012 
País 

2013 2012 

Consumo 

(Milhares 

de kL) 

Participação 

de mercado 

Global (%) 

Variação 

2012-

2013 (%) 

Consumo 

(Milhares 

de kL) 

Participação 

de mercado 

Global (%) 

1 1 China 4631,3 24,5 4,8 4420,0 23,5 

2 2 EUA 2408,2 12,8 -1,3 2440,9 13,0 

3 3 Brasil 1252,0 6,6 -2,0 1277,6 6,8 

4 4 Rússia 1005,6 5,3 -8,0 1093,0 5,8 

5 5 Alemanha 841,0 4,5 -2,2 859,8 4,6 

6 6 México 673,0 3,6 -1,9 685,7 3,7 

7 7 Japão 548,9 2,9 -1,0 554,4 3,0 

8 8 Reino Unido 424,2 2,2 -1,3 429,8 2,3 

9 9 Espanha 364,8 1,9 -0,6 367,0 2,0 

10 11 Vietnã 360,1 1,9 7,3 335,8 1,8 

11 10 Polônia 351,1 1,9 -3,6 364,3 1,9 

12 12 África do Sul 315,0 1,7 0,0 315,0 1,7 

13 13 Ucrânia 276,0 1,5 -8,2 300,5 1,6 

14 15 Índia 243,6 1,3 14,1 213,4 1,1 

15 18 Coréia do Sul 227,7 1,2 15,2 197,6 1,1 

16 17 Venezuela 212,6 1,1 3,2 206,0 1,1 

17 14 Canadá 212,0 1,1 -2,6 217,6 1,2 

18 16 Colômbia 210,7 1,1 0,9 208,9 1,1 

19 20 
República 

Tcheca 
190,9 1,0 0,2 190,5 1,0 

20 19 França 186,3 1,0 -3,2 192,5 1,0 

21 23 Tailândia 183,7 1,0 0,3 183,2 1,0 

22 21 Argentina 182,8 1,0 -1,4 185,3 1,0 

23 24 Austrália 174,3 0,9 -0,3 174,8 0,9 

24 22 Romênia 173,5 0,9 -6,1 184,8 1,0 

25 25 Itália 166,4 0,9 -1,0 168,1 0,9 

Fonte: Kirin Beer University, 2014. 

Apesar do aumento do consumo mundial de cerveja pelo vigésimo oitavo ano 

consecutivo, muitos países apresentaram variação negativa no consumo. Ainda de 

acordo com a Kirin Beer University (2014), os Estados Unidos da América e o Reino 

Unido sofreram queda no consumo, embora o consumo de cervejas artesanais continue 

em ascensão. Como um dos perfis do consumidor de cervejas artesanais é “beber 

menos”, porém beber cervejas “mais encorpadas” e, correlacionando-se com o aumento 

do consumo de cervejas artesanais, tem-se que esta é uma possível justificativa para a 

queda no consumo total de cerveja. Como veremos nas próximas seções deste trabalho, 

um dos motivos no aumento do consumo de cervejas artesanais no Estados Unidos é a 
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adesão de novos consumidores, além do aumento do consumo dos que já consomem 

este tipo de cerveja (DEMETER GROUP INVESTMENT BANK, 2013). Assim, a 

queda na quantidade de cerveja consumida pode ser reflexo do aumento na preferência 

de “craft beers”, entre outros fatores.   

No Brasil, a queda pode ter sido apresentada pelo aumento de impostos no setor 

e um mau tempo no inverno (KIRIN BEER UNIVERSITY, 2014). Na Rússia, a queda 

pode ser justificada pela crise econômica e também um aumento de impostos, assim 

como no Brasil. Na Alemanha, segundo o presidente da Federação das Cervejarias 

Alemãs (apud PAUTAS DE GUARDA, 2014), a queda está ligada a um clima 

insatisfatório para o setor, qual seja, a existência de um inverno longo seguido de um 

verão inconstante. A reportagem ainda afirma que o setor aponta o encolhimento da 

população e a mudança de hábitos alemães como fatores adicionais a queda no 

consumo. 

Com relação ao consumo por continente, temos que a Ásia é o continente líder 

em consumo de cervejas no mundo em 2013, pelo sexto ano consecutivo, impulsionado 

pelo aumento do consumo na Índia, no Vietnã e na Coréia do Sul, com um aumento de 

4,8% no consumo em relação ao ano anterior. A África e a Oceania também 

aumentaram seu consumo em relação ao ano anterior, enquanto que, os outros 

continentes sofreram queda conforme a Tabela 2.  

Em relação ao consumo de cada continente frente ao consumo mundial também 

é possível notar a liderança de Ásia e Europa. Sobre a América do Sul, temos uma 

redução de 0,5% contra o ano anterior estando esta queda altamente relacionada com o 

retrocesso no consumo de Brasil e Argentina. Entretanto, Venezuela e Colômbia, países 

entre os 25 maiores consumidores, contribuem para frear a queda no consumo do 

continente (3,2% e 0,9% de crescimento, respectivamente). 
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Tabela 2: Consumo global de cerveja por região em 2013 

Região 

Consumo  

(Milhares de 

hL) 

Equivalente em 

garrafas 

 de 633 mL (Milhões) 

Variação  

2012-

2013(%) 

Participação 

 de Mercado Global 

(%) 

Japão 548,9 8671,4 -1,0 2,9 

Outros países asiáticos 6024,1 95167,5 5,4 31,9 

Ásia 6573 10383,9 4,8 34,8 

Europa 5094,5 80481,8 -3,5 27,0 

América do Sul 3054,6 48255,9 -0,5 16,2 

América do Norte 2620,2 41393,4 -1,4 13,9 

África  1200,1 18958,4 4,1 6,4 

Oceania 218,1 3445,5 0,4 1,2 

Oriente Médio 121,0 1911,5 -7,4 0,6 

Total 18881,5 298285,4 0,5 100,0 

Fonte: Kirin Beer University, 2014. 

 

A análise dos dados de consumo per capita, em 2013, permite notar a liderança 

da República Tcheca, país líder pelo vigésimo primeiro ano consecutivo, mesmo com a 

queda no consumo em relação ao ano anterior (Tabela 3). Dos 35 primeiros colocados 

do ranking de consumo per capita, apenas cinco sofreram aumento em relação a 2012. 

Grande parte desses países com consumo em retrocesso passa por mudanças climáticas 

ou de hábitos dos consumidores, além de aumento nos impostos do setor cervejeiro 

justificando, em grande parte, a taxa de variação negativa. O Brasil se encontra em 

vigésimo sétimo neste ranking e, como visto anteriormente, em terceiro no consumo 

mundial em volume indicando assim uma perspectiva de crescimento no mercado, uma 

vez que, com o incremento no volume per capita espera-se um crescimento no mercado. 
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Tabela 3: Consumo per capita de cerveja por país em 2013 

Ranking 

2013 

Ranking 

2012 
País 

Consumo Per capita de Cerveja Consumo 

total  

(milhares 

de kL) 
Consumo  

(Litros) 

Equivalente em 

garrafas 

 de 633 mL (Milhões) 

Var (%) 

2012-13 

(Garrafas) 

1 1 República Tcheca 147,1 232,4 -2,3 190,9 

2 2 Namíbia 108,6 171,6 -3,3 25,0 

3 3 Áustria 105,9 167,3 -3,4 89,8 

4 4 Alemanha 101,7 160,7 -3,4 841,0 

5 5 Belize 99,4 157,0 1,0 3,3 

6 8 Estônia 93,6 147,9 -1,5 12,0 

7 6 Polônia 91,9 145,2 -5,4 351,1 

8 7 Lituânia 89,5 141,4 -8,9 27,0 

9 10 Romênia 79,9 126,2 -7,9 173,5 

10 11 Finlândia 79,6 125,8 -1,3 43,2 

11 9 Irlanda 79,2 125,1 -10,1 43,3 

12 12 Espanha 77,7 122,7 -1,2 364,8 

13 13 EUA 76,2 120,4 -2,5 2408,2 

14 21 Gabão 74,8 118,2 2,1 12,5 

15 14 Austrália 74,7 118,0 -1,8 174,3 

16 19 Eslovênia 74,3 117,4 -0,3 15,4 

17 16 Croácia 74,3 117,4 -1,1 31,9 

18 18 Bulgária 73,5 116,1 -1,5 53,1 

19 15 Eslováquia 73,0 115,3 -3,3 39,8 

20 22 Holanda 72,6 114,7 -0,1 121,6 

21 20 Bélgica 72,0 113,7 -3,2 80,2 

22 23 Panamá 70,8 111,8 -1,0 27,3 

23 25 Venezuela 69,9 110,4 1,8 212,6 

24 17 Letônia 69,8 110,3 -7,8 14,3 

25 31 Congo 67,4 106,5 4,5 30,0 

26 26 Reino Unido 67,4 106,5 -2,0 424,2 

27 27 Brasil 66,9 105,7 -2,2 1252 

28 34 Nova Zelândia 64,1 101,3 2,1 28,9 

29 24 Montenegro 64,1 101,3 -10,4 4,0 

30 30 Hungria 63,2 99,8 -2,3 63,0 

31 28 Ucrânia 61,0 96,4 -7,9 276,0 

32 36 Dinamarca 60,4 95,4 -1,5 34,0 

33 33 Sérvia 60,3 95,3 -5,2 43,2 

34 35 Canadá 60,3 95,3 -3,4 212,0 

35 37 África do Sul 59,7 94,3 -0,7 315,0 

Fonte: Kirin Beer University, 2014. 

O mercado de cerveja mundial é caracterizado por uma concentração de 

mercado relativamente alta, onde os cinco maiores grupos possuem cerca de 50% de 

participação. São eles: AB InBev da Bélgica, SABMiller do Reino Unido, Heineken da 

Holanda, Carlsberg da Dinamarca e CRB da China. Na Tabela 4, abaixo, estão 
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dispostos dados de produção de cerveja e participação de mercado dos 20 maiores 

produtores do mundo. Vale uma observação mais detalhada na colocação dos grupos 

brasileiros ou que são detentores dos grupos líderes de mercado no Brasil e que estão 

presentes na lista: a líder do ranking é detentora da AMBEV, maior grupo cervejeiro do 

país; A Heineken que é a terceira em participação no mercado mundial, no Brasil é 

apenas a quarta colocada (como será visto posteriormente, neste trabalho); a Brasil 

Kirin faz parte da Kirin, nona colocada no ranking e o grupo brasileiro Petrópolis, 

segundo colocado em participação no Brasil em 2012 é o décimo oitavo na lista. 

Tabela 4 – As 20 maiores cervejarias do mundo em 2013 

Ranking Cervejaria País 
Produção 

de cerveja 

Participação na  

produção mundial 

(%) 

1 AB InBev Bélgica 399,0 20,2 

2 SABMiller Reino Unido 187,4 9,5 

3 Heineken Holanda 178,3 9,0 

4 Carlsberg Dinamarca 119,7 6,1 

5 China Res. Snow Brewery (CRB) China 117,1 5,9 

6 Tsingtao Brewery Group China 78,3 4,0 

7 Molson- Coors EUA/Canadá 59,7 3,0 

8 Yanjing China 57,1 2,9 

9 Kirin Japão 49,3 2,5 

10 BGI/ Groupe Castel França 28,4 1,4 

11 Efes Group Turquia 25,5 1,3 

12 Asahi Japão 20,6 1,0 

13 Gold Star China 19,5 1,0 

14 Diangeo (Guiness) Irlanda 18,5 0,9 

15 Polar Venezuela 18,5 0,9 

16 San Miguel Corporation Filipinas 16,3 0,8 

17 Singha Corporation Tailândia 15,8 0,8 

18 Petrópolis Brasil 15,0 0,8 

19 Oriental Coréia do Sul 13,4 0,7 

20 Saigon Berverage Group (SABECO) Vietnã 13,3 0,7 

Fonte: BarthHaasGroup, 2015. 

2.2 – A indústria cervejeira no Brasil 

Através de uma pesquisa do Ibope Inteligência (apud CERVBRASIL, 2014), a 

cerveja foi eleita a bebida que é a “cara do brasileiro” com 59% dos votos. A mesma 

pesquisa ainda revela que ela ficou em primeiro na preferência em São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. 
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 Em termos agregados, no Brasil para o ano de 2013, o setor cervejeiro obteve 

um faturamento de 70 bilhões de reais com a produção de 13,5 bilhões de litros de 

cerveja. Houve uma geração de tributos de 21 bilhões de reais (incluindo impostos 

indiretos) e é responsável por 2% do PIB, conforme a Figura 1.  

 

Figura 1 – Dada agregados do Setor de Cerveja no Brasil em 2013 

Fonte: CervBrasil, 2014. 

Assim, seu mercado é um dos mais relevantes para a economia brasileira, com 

um investimento de R$ 17 bilhões entre 2010 e 2013, sendo um dos segmentos que 

mais empregam no Brasil com cerca de 2,7 milhões de pessoas ao longo de sua cadeia 

(CERVBRASIL, 2014). 

A arrecadação aumentou 104,5% em seis anos e somente em 2013, o setor de 

cerveja (ao longo de toda sua cadeia), gerou R$ 21 bilhões em impostos. Com um 

importante efeito multiplicador na economia, sua atuação movimenta uma extensa 

cadeia produtiva responsável por 2% do PIB e 15% da indústria de transformação 

nacional (CERVBRASIL, 2014). 

Segundo o SICOBE – Sistema de controle de Produção de Bebidas– (apud 

CERVBRASIL, 2014), a produção brasileira de cervejas cresce a uma taxa média anual 
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de 5%, conforme mostra a Figura 2. É importante ressaltar que o crescimento médio 

estimado do Produto Interno Bruto brasileiro foi de 3,6% ao ano, nos últimos dez anos, 

ou seja, inferior à média de crescimento do setor de cerveja. 

 

Figura 2: Produção Nacional de Cerveja (em Bilhão de Litros) 

Fonte: SICOBE (apud CERVBRASIL, 2014) 

Segundo IBGE e a FGV (apud CERVBRASIL, 2014), a relevância do setor 

cervejeiro no PIB cresceu cerca de 0,5% nos últimos dez anos, passando de 1,5% em 

2003 para 2% em 213. Ao mesmo tempo, sua participação na indústria de 

transformação cresceu 6,4%, passando de 8,5% em 2003 para 14,9% em 2013 conforme 

pode ser observado pela Tabela 5. Cabe destacar que o setor manteve uma trajetória de 

participação crescente, tanto no PIB quanto na Indústria de Transformação, mesmo 

durante as crises enfrentadas pelo país durantes os anos 2000. 

 

  



 

43 
 

Tabela 5: Participação do Setor de Cerveja na Indústria de Transformação e no PIB 

entre 2003 e 2013 (em %) 

Ano 
Participação do Setor  

na Indústria de Transformação (%) 

Participação do Setor  

no PIB (%) 

2003 8,5 1,5 

2004 8,4 1,6 

2005 9,0 1,6 

2006 9,4 1,6 

2007 9,8 1,7 

2008 10,2 1,7 

2009 10,2 1,7 

2010 11,0 1,8 

2011 12,4 1,8 

2012 14,9 1,9 

2013 14,9 2,0 

Fonte: IBGE, FGV (apud CERVBRASIL, 2014) 

O setor cervejeiro é um dos que mais empregam no país estando ligado a 2,7 

milhões de postos de trabalho (Tabela 6). Segundo a FGV (apud CERVBRASIL, 2014), 

para cada emprego gerado em uma fábrica de cerveja, outros 52 são criados na cadeia 

produtiva. De acordo com dados a produção de cerveja gera aproximadamente 2,7 

milhões de empregos (aproximadamente 1,8 milhões diretos e 0,9 milhões indiretos) 

sendo a região mais beneficiada a Sudeste com 1,4 milhões de empregos 

aproximadamente (0,9 milhões diretos e 0,5 milhões indiretos aproximadamente).  

Tabela 6: Geração de Empregos do setor cervejeiro (em milhares) 

Tipo Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

Direto 1768 108 390 130 889 251 

Indireto 945 35 122 76 539 175 

Total 2714 143 512 206 1428 425 

Fonte: IBGE, FGV (Apud CERVBRASIL,2014) 

Em 2013, segundo dados do CAGED
8
 (apud CERVBRASIL, 2014), enquanto o 

crescimento de empregos na indústria foi de 1%, o aumento de empregos apenas na 

fabricação de Malte, Cervejas e Chopes foi de 3%. No período entre 2010 e 2013, os 

                                                           
8
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados é um registro Administrativo instituído pela Lei n° 

4923 em dezembro de 1965, objetivando acompanhar o processo de admissão e demissão dos empregados 

regidos pela CLT e dar assistência aos desempregados. Atualmente, é utilizado, dentre outras ações, para 

subsidiar programas do Ministério do Trabalho, particularmente do Seguro Desemprego, com o intuito de 

evitar o pagamento de parcelas indevidas desse benefício ao trabalhador, mediante o levantamento dos 

trabalhadores já inseridos no mercado de trabalho, e para gerar estatísticas conjunturais sobre o mercado 

de trabalho formal com carteira assinada. 
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crescimentos foram de 4% e 19,8%, respectivamente, mostrando um crescimento do 

setor de cerveja muito acima da média da indústria brasileira (Gráfico 1). Vale notar 

ainda, que sua participação na população economicamente
9
 ativa cresceu 1,1% no 

mesmo período. 

Gráfico 1 – Análise comparativa do setor cervejeiro com o setor industrial brasileiro 

(Variação sobre o ano de 2010 - %) 

 
Fonte: CAGED (apud CERVBRASIL, 2014) 

Na tabela 7 abaixo, é mostrado o valor pago em salários pelo setor cervejeiro em 

todo o Brasil. Este setor paga 28,2 bilhões de reais em salários em todo o Brasil sendo 

as regiões Sudeste e Sul que possuem as maiores quantias pagas com 16,6 e 4,45 

bilhões de reais, respectivamente. 

Tabela 7: Valor de salários pagos no Setor Cervejeiro (em milhões de reais) 

Tipo Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

Direto 14871 694 2576 1159 8191 2251 

Indireto 13303 401 1446 837 8422 2197 

Total 28175 1095 4022 1996 16614 4448 

Fonte: IBGE, FGV (apud CERVBRASIL,2014) 

                                                           
9
 População economicamente ativa é definida como o potencial de mão-de-obra com que pode contar o 

setor produtivo, isto é, a população ocupada e a população desocupada, assim definidas: população 

ocupada - aquelas pessoas que, num determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho 

mas não trabalharam (por exemplo, pessoas em férias); população desocupada - aquelas pessoas que não 

tinham trabalho, num determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para 

isso, tomaram alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.) (IBGE, 2015). 
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A distribuição geográfica das fábricas, no Brasil, pode ser observada pela Figura 

3. Nela observamos a concentração industrial do setor de cervejas nas regiões Sudeste 

que detêm mais da metade da produção do país (54,4%), sendo a líder em produção, 

seguida pela Nordeste (23,3%) e pela Sul (10,5%). Vale mencionar também a pouca 

relevância da região Norte com menos de 3% de participação na produção nacional.  

 
Figura 3 – Número de fábricas e participação das Regiões na Produção de Cerveja (em 

%) 

Fonte: SICOBE (apud CERVBRASIL, 2014). 

  

Assim, como no cenário internacional, a indústria brasileira de cerveja possui 

um elevado nível de concentração de mercado. Os quatro maiores grupos empresariais 

(Ambev, Grupo Petrópolis, Brasil Kirin e Heineken) dominavam 98,6% do mercado em 

2012, segundo dados da Afrebras (2015), conforme indica o Gráfico 2.  
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Gráfico 2 – Distribuição do mercado de cerveja por Grupos Empresariais no Brasil em 

2012 (em %). 

 
Fonte: Afrebras, 2015. 

O consumo nacional de cerveja, sendo incluída nesta análise todos os tipos de 

cervejas, mostrou uma tendência de ascensão nos últimos anos, como pode ser 

observado pelo Gráfico 3. O consumo per capita passou de 46,8 Litros em 2003 para 62 

Litros em 2012. 

Gráfico 3 – Consumo per capita total de Cerveja no Brasil entre 2002 e 2013 (em 

Litros).

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de SINDICERV e PREZZOTO; LAVALL (Apud DE MORI; 

MINELLA) (2012) e BARTHHAASGROUP (2015). 
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No Brasil, algumas cervejarias dominam o cenário e o mercado: Ambev, Grupo 

Petrópolis, Brasil Kirin e Heineken. A Ambev foi fundada em 1999, com a fusão da 

Brahma e da Antarctica, unindo assim os 16 mil funcionários das duas empresas na 

época. É uma empresa de capital aberto sediada em São Paulo e integra a AB InBev, 

cervejaria líder global com 29,6% de participação no mercado mundial, segundo dados 

do site Statista (2015). A Ambev hoje possui operação em 16 países; 52 mil 

funcionários, sendo 35 mil apenas no Brasil; 100 executivos brasileiros atuando no 

mundo; 32 fábricas; 100 centros de distribuição direta; e 30 marcas de bebidas, sendo 

seus produtos distribuídos para dois milhões de pontos de venda (AMBEV, 2015). 

O Grupo Petrópolis é atualmente a segunda maior cervejaria do país e única 

grande empresa com capital 100% nacional do setor. Foi fundada na região serrana do 

Rio de Janeiro, na cidade que dá nome ao grupo. Atualmente, o grupo está presente em 

mais de 20 estados através de 6 fábricas e também de centros de distribuição direta 

(GRUPO PETRÓPOLIS, 2015). 

A Brasil Kirin é uma empresa de bebidas subsidiária da Kirin Holdings 

Company com mais de 46 mil funcionários no mundo e presente em 15 países. A Brasil 

Kirin possui 19 centros de distribuição direta próprios e mais de 190 revendas, além de 

13 unidades fabris em 11 estados, com uma produção anual de 5,5 bilhões de litros por 

ano (BRASIL KIRIN, 2015). 

A Heineken surgiu em 1869, quando Gerard Heineken comprou a Hooiberg. 

Duas décadas depois H. Elion desenvolveu a levedura usada na produção da cerveja que 

no século XX ganhou fama mundial sendo vendida em 170 países, exatamente com a 

mesma fórmula de 130 anos atrás, possuindo mais de 250 marcas (HEINEKEN, 2015). 

2.3 - Microcervejarias e cervejas artesanais 

Primeiramente é necessário definir o conceito de microcervejarias, cervejas 

artesanais e cervejas premium. Segundo a ABRABE (Associação Brasileira de 

Bebidas), microcervejarias são microindústrias com modestas instalações que 

proporcionam a produção de cerveja ou chope especial em pequenas quantidades e, que 

em sua quase totalidade têm origem familiar. Sua produção resulta de um processo 

praticamente artesanal, seguindo receitas tradicionais com a utilização de ingredientes 
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especiais e com maior quantidade de malte por hectolitro produzido quando comparado 

às grandes cervejarias. 

Segundo a AFREBRAS (Associação dos fabricantes de refrigerantes do Brasil), 

o uso do termo “artesanal” no Brasil é cercado de diversas interpretações sendo o termo 

“Craft Brewery” o ponto de partida para caracterizar este tipo de cerveja. A utilização 

do termo não está incorreta, mas o termo “craft” é amplo e pode se referir a algo feito 

de maneira simples e cuidadosa. Portanto, o uso mais adequado do termo “artesanal” é 

para a cerveja e não para a cervejaria. 

Assim as microcervejarias atuam em nichos ou segmentos específicos de 

mercado e atendem consumidores que clamam por diferenciação de produtos 

(AFREBRAS, 2015). Este segmento tem sido chamado de “cervejas premium” ou 

“cervejas especiais”. 

 

2.3.1 - Mercado Internacional 

O mercado de cerveja artesanal mais desenvolvido e relevante é o norte 

americano. Devido a tal desenvolvimento existe facilidade em encontrar dados e realizar 

análises de mercado. 

De acordo com dados de produção de cervejas artesanais no período de 2004 a 

2012 da Brewers Association (2015) foi possível avaliar a produção deste tipo de 

cerveja no país, conforme o Gráfico 5. Nele podemos constatar o aumento na produção 

deste segmento de cerveja e assim o advento deste nicho de mercado no período em 

solo norte americano. Pode-se perceber, pelo Gráfico 4, que no período a produção de 

cerveja artesanal passou de 6,84 milhões de hectolitros para 15,54 milhões de 

hectolitros caracterizando um aumento de 227% em cerca de dez anos.  
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Gráfico 4 – Produção de Cerveja Artesanal nos Estados Unidos entre 2004 e 2012 (em 

Milhões de HectoLitros) 

 
Fonte: Brewers Association, 2015. 

De acordo com dados de produção total de cerveja, do site Barth Haas Group 

(2015), é possível notar uma oscilação na produção no período entre 2004 e 2012 

(Gráfico 5). Porém, quando os Gráficos 4 e 5 são analisados em conjunto, constata-se 

que o mercado de cerveja artesanal do país continuou crescendo mesmo com a oscilação 

na produção de cerveja total dos Estados Unidos e, mesmo assim não houve grande 

redução na fabricação total de cerveja uma vez que em cerca de dez anos a produção 

desta passou de 232,2 para 229,3 milhões de Hectolitros (redução de 1%). 

Gráfico 5 – Produção total de cerveja nos Estados Unidos entre 2004 e 2012 (em 

Milhões de HL) 

 
Fonte: Barth Haas Group, 2015. 
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A parcela correspondente de cervejas artesanais sobre o total de produção de 

cerveja nos EUA pode ser observada no Gráfico 6. Nele nota-se o aumento da parcela 

correspondente à produção de cervejas artesanais dentro da produção total do setor, 

mostrando assim um fortalecimento e crescimento deste nicho de mercado. 

Gráfico 6 – Parcela correspondente a cervejas artesanais no total de produção de cerveja 

nos Estados Unidos entre 2004 e 2012 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de Brewers Association (2015) e  BarthHaasGroup (2015). 

De acordo com dados do Demeter Group Investment Bank (2013), o 

crescimento do mercado de cervejas artesanais norte americano se deve a 2 fatores 

principais: (1) os consumidores que já apreciavam esse segmento de mercado estão 

consumindo mais; e (2) existe uma adesão de novos consumidores. 

É possível constatar o aumento no número de total de cervejarias e também no 

número de cervejarias especiais de acordo com os dados da Brewers Association 

(2015), conforme indica o Gráfico 7. O número de cervejarias passou de 1.485 em 2003 

para 3.464 em 2014 e o número de cervejarias especiais passou de 1430 para 3418 no 

mesmo período. No comparativo do Gráfico 7, pode-se notar que, a maior parcela das 

cervejarias americanas é voltada para as cervejas especiais. 
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Gráfico 7 – Número total de cervejarias e de cervejarias especiais nos EUA entre 2003 e 

2014. 

 
Fonte: Brewers Association, 2015. 

 

2.3.2 – Mercado Nacional 

De acordo com a ABRABE (apud RIBEIRO, 2013), estima-se a existência de 

200 microcervejarias no Brasil em 2013, se concentrando, principalmente, nas regiões 

Sudeste e Sul e representando menos de 1% do setor cervejeiro. Contudo, esse 

segmento apresenta tendência de crescimento e deve atingir 2% do mercado de cervejas 

em 2023. 

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (apud TOVIANSKY, 

2014), as vendas do setor cresceram 54% entre as cervejas comuns e 79% entre cervejas 

artesanais entre 2008 e 2011, e de acordo com a Consultoria Britânica Mintel (apud 

TOVIANSKY, 2014), o consumo de cervejas especiais cresceu 36% entre 2011 e 2014 

e aproximadamente 35% dos consumidores até 24 anos preferem cervejas mais fortes, 

mostrando assim o potencial de crescimento do setor no país. 

Vale mencionar que, segundo a Nielsen (apud TOVIANSKY, 2014), o número 
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(apud TOVIANSKY, 2014), o pequeno varejo é uma das áreas mais promissoras para as 

cervejas artesanais, uma vez que é onde os fabricantes conseguem negociar maiores 

margens de lucro. Contudo, também vale ressaltar o fortalecimento desse nicho de 

mercado nas grandes redes: nos supermercados Pão de Açúcar, as vendas de cervejas 

especiais crescem 80% ao ano, nesta que é a maior varejista deste tipo de cerveja. 

(BARBOZA, 2015) 

Para atender ao crescimento do mercado, as importações desse tipo de cerveja 

também têm aumentado no Brasil. As importações de cervejas artesanais dos Estados 

Unidos, um país com o mercado de cervejas artesanais já consolidado, cresceram 150%, 

segundo a Associação Americana de Cervejeiros (BA, em inglês), passando de 215 mil 

litros (1,8 mil barris) em 2011 para 539,8 mil litros (4,6 mil barris) em 2012. 

Com relação ao registro de cervejas artesanais, após o mercado alcançar um 

recorde de 357 novos produtos em 2013, os registros no ano de 2014 atingiram o ponto 

mais baixo desde 2008, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (apud BECK, 2015), conforme visto no Gráfico 8. Neste, nota-se um 

recuo de 88% em relação a 2013, sendo registrados somente 43 novos produtos neste 

nicho de mercado no país em 2014, retornando ao patamar de seis anos antes. No 

período de 2000 a 2014, as artesanais receberam 954 registros, contra 1.116 das 

macrocervejarias. O número de registros é importante, pois serve como um fator de 

avaliação da situação do mercado uma vez que um grande número de registros significa 

a pretensão de um grande número de lançamentos mostrando assim tendência de 

investimentos e por consequência crescimento do mercado. Entre as explicações para a 

queda de registros em 2014 podemos citar um efeito do cenário econômico não 

favorável que pode ter provocado uma freada brusca no mercado de cervejas artesanais 

brasileiro ou simplesmente uma “ressaca” de um ano muito agitado (BECK, 2015); ou a 

estabilização do próprio mercado, que em conjunto com uma situação econômica não 

favorável, principalmente do ponto de vista da renda do consumidor, dificulta a entrada 

de novos players (QUEIROZ, 2015). 

 Os registros de cerveja no ano de 2013 concentraram mais de um terço do total 

desde 2000, ano em o crescimento do nicho artesanal brasileiro estava ainda no início 
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(BECK, 2015). O número de registros começou a subir significativamente a partir de 

2008, quando foram concedidos 41, quase o triplo dos 13 do ano anterior
10

. 

Gráfico 8 – Número de registros de cervejas artesanais no Brasil entre 2000 e 2014 

 
Fonte: BECK (2015). 

 

 

No Gráfico 9 estão dispostos os dados de crescimento do registro de cervejas 

artesanais em relação ao ano anterior. Pode-se notar claramente um pico de crescimento 

em relação ao ano anterior em 2002 (600%) e também vale a menção que em 2014 teve-

se uma queda em relação ao ano anterior, fato que não ocorre desde 2007. 

 

Gráfico 9 – Taxa de crescimento de registros de cervejas artesanais em relação ao ano 

anterior no Brasil entre 2001 e 2014. 

Fonte: BECK  (2015). 

                                                           
10

 Vale ressaltar que além de não virem tabulados, os dados do Mapa (apud Site do O Globo), não 

discriminam o porte da cervejaria. Assim, recorreu, portanto, ao auxílio do cervejeiro Daniel Conde 

Perez, bacharel em Ciências Contábeis e pós-graduado (MBA) em Gestão e Engenharia de Custos, que 

excluiu os registros concedidos às grandes indústrias e às cervejarias regionais sem perfil artesanal. 

7 1 7 5 14 6 19 13 
41 

64 64 

134 

179 

357 

43 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-86% 

600% 

-29% 

180% 

-57% 

217% 

-32% 

215% 

56% 
0% 

109% 
34% 

99% 

-88% 

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



 

54 
 

Ainda de acordo com dados de Beck (2015), foi constatada uma concentração 

regional no registro de patentes nas regiões sul e sudeste, estando assim em acordo com 

as informações da Abrabe sobre a concentração regional de microcervejarias. Apenas 12 

estados do país possuem registro de cervejas artesanais, sendo São Paulo e Rio Grande 

do Sul os responsáveis por quase metade dos registros (49%). Acrescentando aos dois, 

Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná totalizam-se 95% dos registros 

no período, conforme indica a Tabela 8 abaixo. 

 

Tabela 8: Numero de registro de cervejas por estados entre 2000-2014 

Estado Número de Registros 

Ceará 5 

Espirito Santo 2 

Goiás 4 

Minas Gerais 142 

Mato Grosso do Sul 4 

Pará 16 

Paraná 58 

Rio de Janeiro 87 

Rondônia 6 

Rio Grande do Sul 230 

Santa Catarina 157 

São Paulo 243 

                                     Fonte: BECK (2015). 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISES DOS 

DADOS 

Este capítulo visa apresentar dados relevantes ao estudo como a produção total 

de cerveja no Brasil, dados de importação, exportação e participação do mercado. Após 

esta apresentação inicial, são dispostos os índices de concentração utilizados no estudo 

sob a forma de gráficos para análise de suas grandezas com o passar do tempo e por fim 

é realizada uma discussão dos dados. 

3.1 - Apresentação dos dados 

De acordo com dados de Barth-Haas Group (2015), a produção de cerveja no 

Brasil passou de 86 milhões de hectolitros em 2003 para 135,5 milhões de hectolitros 

em 2013, caracterizando assim um aumento de 57,6% em um período de cerca de dez 

anos. O gráfico 10 mostra a variação ano a ano no período mencionado evidenciando 

assim o crescimento do mercado no período. 

Gráfico 10 – Produção total de cerveja no Brasil (em milhões de hectolitros) 

 
 

Fonte: Barth-Haas Group (2015). 
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ver a tendência de aumento com a quantia de exportação sendo expressa em valor e em 

peso liquido. Observando-se os resultados, é constatada uma variação positiva de 604% 

em valor e de 484% em peso líquido. Nota-se que a crise de 2008 não afetou a 

exportação do produto, que manteve sua trajetória crescente durante a crise e nos 

períodos subsequentes. 

O setor cervejeiro tem uma característica importante: grande parte dos insumos 

utilizados na produção do produto (lúpulo e malte) são importados, o que faz com que 

os custos de produção sofram fortes variações diante de modificações no câmbio. 

Assim, a expansão das exportações é importante para abrandar efeitos negativos 

advindos da desvalorização cambial sobre a indústria.  

Gráfico 11– Exportação do Brasil no período de 2004 - 2014 

 
Fonte: Sistema AliceWeb (2015) 

 

Também segundo dados do sistema AliceWeb (2015), temos que a importação 

(novamente considerada tanto em termos de valor quanto em peso líquido) aumentou 

entre 2004 e 2011. Diferentemente do desempenho das exportações, as importações 

apresentaram retração no período pós 2011 (Gráfico 12).  

Dois fatos podem explicar este movimento. Primeiramente, a própria situação 

econômica do Brasil no pós-2011, que além de afetar as importações de determinadas 

marcas, também contribuiu para o aumento do preço do produto (sendo os responsáveis 

por esse aumento de preço a alta do dólar e o aumento de impostos do setor). 
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Em segundo lugar, empresas que antes importavam determinadas marcas 

passaram a produzir nacionalmente nesse período, como é o caso da Ambev com a 

Budweiser e da holandesa Heineken. 

Gráfico 12- Importação total de cerveja no Brasil de 2004 a 2014 

 
Fonte: Sistema AliceWeb (2015) 

 

De acordo com dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 

2012), a variação da participação de mercado das empresas do setor com o tempo se deu 

conforme mostrado na Tabela 9 abaixo, valendo ressaltar que a Cintra foi comprada em 

2007 pela Ambev. 

Tabela 9 – Participação de mercado de 2003 a 2013 (em %) 

Empresas 
Anos (%) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ambev 67,2 66,2 68,3 68,4 67,7 68,7 70,0 68,8 68,5 68,5 67,9 

Brasil Kirin 11,1 13,1 12,6 12,7 12,3 11,1 11,6 12 11,2 10,6 10,8 

Petropolis 3,2 3,6 5,2 5,7 8,3 8,5 7,2 9,5 10,6 10,8 11,3 

Heineken 13,3 10,9 8,9 8,5 7,6 8,3 9,6 8,1 8,2 8,5 8,4 

Cintra 1,7 1,6 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Outros 3,5 4,6 3,6 3,2 4,1 3,4 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BNDES (2014) e  Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012). 
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3.2 - Cálculos de Índices de Concentração 

 Conforme discutido no capítulo teórico, neste tópico apresentam-se os cálculos 

dos principais índices de concentração aplicados ao setor de cerveja brasileiro, a saber, 

Razão de Concentração (CR2 e CR4), Herfindahl-Hirschman (HHI), Índice de 

Concentração Compreensível (CCI) e Índice de Entropia de Theil (ET). 

 

3.2.1 -  Índice de Concentração CR2 

 

Foi possível a partir dos dados já apresentados, calcular o CR2. A variação com 

o tempo esta mostrada abaixo no gráfico 13, sendo constatada a variação de 1,3 

unidades percentuais no índice em um período de dez anos. Em 2003, o índice CR2 era 

de 80,5 % indicando que 80,5 % do mercado correspondiam as duas maiores firmas do 

setor. Em 2013, este índice caiu para 79,2% demonstrando uma pequena perda de força 

das duas maiores firmas (Gráfico 13).  

Gráfico 13 – Índice de Concentração CR2 de 2003 a 2013 (%) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA; et al, 2012) 
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3.2.2 - Índice de Concentração CR4 

 

A partir da mesma série de dados, foi possível traçar o Gráfico 14 mostrando o 

Índice CR4 com o tempo, sendo assim possível, a constatação de um aumento de 3,6 

unidades percentuais no índice no mesmo período. Em 2003, este índice possuía o valor 

de 94,8 %, mostrando que 94,8% deste mercado correspondia as 4 maiores firmas e em 

2013, dez anos depois, este índice aumentou para um valor de 98,4% mostrando assim 

um aumento de concentração do setor. 

 Quando um comparativo é traçado com o índice anterior vimos que este, que 

engloba as 4 empresas com maior participação, sofreu maior variação. Também é 

notório que enquanto CR2 teve seu valor reduzido, CR4 aumentou de valor mostrando 

que parte da concentração referente às duas maiores firmas foi redistribuída com as 

terceira e quarta colocadas.  

Gráfico 14 - Índice CR4 de 2003 a 2013 (%) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012) 
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3.2.3 - Índice de Concentração Herfindahl-Hirschman (HH) 

 

Abaixo, no Gráfico 15, é mostrada a variação do índice HH no mesmo período 

de tempo. Em 2003, este índice possuía um valor de 0,48 e em 2013 atingiu um valor de 

0,49, demonstrando assim, que este índice permaneceu praticamente constante em um 

período de dez anos, sendo contatado um aumento de 0,1 unidades no período referido. 

O índice HHI, diferentemente dos dois anteriores, engloba todas as empresas do 

mercado em seu cálculo e mesmo com essa diferença não foi capaz de identificar queda 

na concentração de mercado para o período analisado.  

 

Gráfico 15 - Índice HH de 2003 a 2013

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012) 
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A partir dos dados já apresentados, também foi possível calcular o Índice de 

Concentração Compreensível para o período de 2003 a 2013 sendo os resultados 

apresentados no Gráfico 16. Novamente foi possível observar que o índice demonstrou 

uma variação de apenas 0,01 unidades em um período de dez anos, passando de 0,73 em 

2003 para 0,74 em 2013 refletindo assim um ínfimo aumento na concentração do 

mercado. 
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Gráfico 16 - Índice CCI de 2003 a 2013 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012). 

 

 

 

3.2.4 - Índice Entropia de Theil (ET) 

 

Também foi calculado o índice de entropia de Theil (ET) para cada ano no 

período de 2003 a 2013 (Gráfico 17). Pode–se constatar uma variação de 0,04 unidades 

para um período de dez anos, com índice partindo de um valor de 0,60 em 2003 para um 

valor de 0,64 em 2013 refletindo assim uma redução de concentração para o período.  
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Gráfico 17 - Índice Entropia de Theil (ET) de 2003 a 2013 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012) 

 

 

3.3 - Análise Geral 

 

A Tabela 10 e o Gráfico 18, abaixo, mostram um resumo de como os índices se 

comportaram com o passar do tempo e sua variação no período. A observação dos 

dados permite concluir que todos os índices refletiram pouco a variação da concentração 

no período estudado. Mesmo com o crescimento do mercado de cervejas premium e 

assim a entrada de novas microcervejarias, a concentração do setor mostrou-se estável a 

partir do cálculo dos índices mostrados na Tabela 10. 

Analisando o índice CR2, é constatada uma redução de 1,3% enquanto com a 

análise do índice CR4 tem-se um aumento de 3,60%. Realizando uma análise conjunta 

dos dois índices temos que houve uma perda de concentração das duas maiores 

empresas do mercado, mas com ganho de forca da terceira e quarta colocada, conforme 

mencionado anteriormente neste mesmo capitulo. 

O índice HH reflete um aumento de 0,01 unidades, mostrando um pequeno 

aumento na concentração do mercado e o índice CCI mostra um aumento de 0,01 

unidades no período de dez anos referido também refletindo um ínfimo aumento de 

concentração no setor. O índice ET mostra um aumento de 0,04 unidades refletindo 

assim uma ínfima desconcentração. Estes três índices têm em comum que levam em 

consideração em seus cálculos o mercado como um todo e não apenas um número 
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determinado de firmas, como os CRs, e, mesmo assim, os três não refletiram uma 

variação significativa de concentração no período. 

Analisando os dados de crescimento das microcervejarias já dispostos em seções 

anteriores deste trabalho e os índices de concentração estudados temos que, o 

crescimento elevado das microcervejarias e cervejas premium ainda não foi suficiente 

para refletir nos índices de concentração do setor, graças a pouca relevância, em termos 

percentuais, do nicho das cervejas gourmet perante o mercado de cervejas como um 

todo. Mesmo com o incremento nas vendas e seu grande potencial de crescimento, pode 

ser que a entrada de novas microcervejarias ainda não esteja numa magnitude suficiente 

a ponto dos índices de concentração refletirem a desconcentração do setor. 

Outra possível explicação para isso pode ser a compra das microcervejarias pelas 

empresas líderes do setor. No período estudado (no ano de 2008) houve a compra da 

Eisenbahn, Baden Baden e da Devassa pela Schincariol, atualmente Brasil Kirin 

(REUTERS, 2008), evidenciando esse movimento de aquisição de compra das 

microcervejarias pelas grandes cervejarias devido ao potencial de crescimento desse 

nicho de mercado. Assim, os indicadores de concentração de mercado ainda não 

refletiriam o aumento de relevância das microcervejarias. Vale mencionar também a 

união da Ambev com a mineira Wäls através da Bohemia no ano de 2015 ressaltando 

ainda mais esse movimento de aquisições. 

O fato de grandes cervejarias estarem adquirindo microcervejarias, como por 

exemplo, a Ambev e a Brasil Kirin, mostra que mesmo que as cervejarias menores não 

sejam capazes, no momento, de influenciar tanto na concentração do setor, a ponto dos 

índices refletirem a desconcentração, elas já se mostram com importância relevante 

dentro da indústria, a ponto das grandes cervejarias se interessarem por esse nicho de 

mercado. 
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Tabela 10 – Valores dos índices de 2003 a 2013 

Índice 
Anos  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ∆ 

CR2 0,81 0,79 0,81 0,81 0,80 0,80 0,82 0,81 0,80 0,79 0,79 0,01 

CR4 0,95 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,98 0,98 0,04 

HHI 0,48 0,47 0,49 0,50 0,49 0,50 0,52 0,50 0,50 0,50 0,49 0,01 

CCI 0,73 0,72 0,74 0,74 0,73 0,74 0,75 0,75 0,74 0,74 0,74 0,01 

ET 0,60 0,62 0,60 0,60 0,66 0,64 0,61 0,62 0,63 0,63 0,64 0,04 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 - Variação de todos os índices estudados de 2003 a 2013 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados de BNDES (2014) e Nielsen (apud MOREIRA et al, 2012) 
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objeto de estudo o mercado de cervejas como um 

todo e a influência das microcervejarias na concentração do setor. No estudo foi 

realizada uma revisão da literatura sobre teorias de concentração e definição de 

mercado, além da apresentação de metodologias da análise da concentração de mercado, 

através de índices de concentração. Também foi realizado um estudo da estrutura da 

indústria cervejeira no Brasil e das perspectivas futuras. 

O mercado de cervejas é bastante promissor, tanto em termos mundiais quanto 

em termos nacionais. O consumo de cerveja global aumentou pelo vigésimo oitavo ano 

consecutivo chegando ao valor de 188,81 milhões de quilolitros no ano de 2013, um 

crescimento de 26% em relação ao ano de 2004. 

Os três maiores consumidores de cerveja no mundo, em 2013, foram China (pelo 

décimo primeiro ano consecutivo), Estados Unidos e Brasil. No entanto, com relação ao 

consumo da bebida per capita, o Brasil cai para a vigésima sétima colocação, sendo este 

ranking liderado pela República Tcheca. A análise do consumo per capita demonstra o 

potencial de crescimento existente. Com relação ao consumo por continente, Ásia foi o 

maior consumidor, em 2013, seguido pela Europa. 

O mercado de cerveja mundial é caracterizado por uma concentração 

relativamente alta onde ABinBev, SABMiller, Heineken, Carlsberg e CRB detém cerca 

de 50% de participação no mercado global. No Brasil, os quatro maiores grupos 

cervejeiros são: Ambev, Grupo Petropolis, Brasil Kirin e Heineken. 

A produção de cerveja no Brasil cresceu 57,6% de 2003 a 2013, sendo 

importante ressaltar que as exportações também cresceram no período de 2004 a 2014. 

As exportações de cervejas foram equivalentes a 70% do total de exportação de bebidas, 

em 2014. Quanto às importações, elas cresceram entre 2004 e 2011, porém sofreram 

retração após esse ano devido basicamente a dois fatores: a situação econômica do país 

no período pós 2011 e a produção em solo nacional de marcas que antes eram 

importadas.  
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Quanto ao mercado nacional de cervejas Gourmet vale destacar que as 

informações são de difícil acesso. De acordo com a ABRABE (apud RIBEIRO, 2013), 

em 2013, estima-se a existência de 200 microcervejarias correspondendo a 1% do setor 

cervejeiro e esse nicho de mercado deve atingir 2% em 2023; o consumo deste tipo de 

cerveja cresceu 36% entre 2011 e 2014, segundo a Consultoria Britânica Mintel (apud 

revista Exame, 2014) e as vendas deste nicho cresceram 79% entre 2008 e 2011, 

segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (apud TOVIANSKY, 2014). Vale 

destacar também que as importações de cervejas artesanais têm crescido para atender a 

demanda do mercado, tendo aumentado as importações originadas dos EUA, um 

mercado já consolidado, em 150% de 2011 para 2012. 

Os índices de concentração estudados, a saber, Razão de Concentração (CR2 e 

CR4), Herfindahl-Hirschman (HHI), Índice de Concentração Compreensível (CCI) e 

Índice de Entropia de Theil (ET) se mostraram simples nos cálculos, porém não 

refletiram a possível desconcentração relativa ao crescimento do mercado de cervejas 

premium. 

Os índices de concentração estudados refletiram pequena variação no período 

avaliado e isso pode estar ligado basicamente a dois motivos: o primeiro seria a compra 

das microcervejarias pelas líderes do mercado, enquanto o segundo motivo seria que o 

crescimento do nicho das cervejas especiais ainda não teria uma magnitude relevante 

perante o mercado de cervejas como um todo, de modo que, mesmo com o incremento 

nas vendas e seu potencial de crescimento a entrada de microcervejarias no mercado 

ainda não esteja sendo refletida pelos índices de concentração estudados. 

Por fim, vale ainda mencionar que apesar das microcervejarias ainda não 

influenciarem na concentração do setor, a ponto dos índices refletirem uma 

desconcentração no mercado, elas já se mostram relevantes para o setor, a ponto de 

despertar o interesse de grandes empresas. 
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