
CENÁRIO DO MERCADO
CERVEJEIRO NO BRASIL:

CERVEJARIAS EM OPERAÇÃO NO BRASIL
Evolução em duas décadas

CRESCIMENTO E
HÁBITOS DE CONSUMO

NÚMEROS DO MERCADO CERVEJEIRO

HÁBITOS DE CONSUMO

Em maio de 2019, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
fez o registro da milésima cervejaria no Brasil. O cálculo inclui cervejarias 

de todos os portes (com fabricação própria). Não entram na conta 
cervejarias caseiras nem ciganas, aquelas que utilizam instalações de 

terceiros para produção.

Ano a ano a cultura cervejeira ganha espaço, conquista adeptos e 
transforma os padrões de consumo. Entre os desafios dos pequenos 

produtores está o aumento do volume de produção, que levará a preços 
mais competitivos. O infográfico que você verá a seguir traz dados sobre o 

mercado cervejeiro e hábitos de consumo, informações que podem 
contribuir com a sua estratégia de negócio! Boa leitura!

1999

2009

2014

2017

2018

2019

192

255

356

679

889

1.000

186
165

115 105 93

Ri
o 

G
ra

nd
e 

do
 S

ul

Sã
o 

Pa
ul

o

M
in

as
 G

er
ai

s

Sa
nt

a 
C

at
ar

in
a

Pa
ra

ná

Porto Alegre lidera o 
ranking de cidades com 
mais estabelecimentos, 
registrando 35 cervejarias.

Pesquisa realizada em 2018 pela Mintel, agência de inteligência de mercado, 
aponta interesse do consumidor em qualidade e novos sabores.

68%
dos entrevistados da 
classe AB preferem 
priorizar a qualidade 
da cerveja

Mais de 80% das cervejarias estão 
concentradas nas regiões Sul e 
Sudeste. Rio Grande do Sul e
São Paulo despontam.

Juntos, MG, SP, RS, SC, PR e 
RJ são responsáveis por mais 
de 90% dos registros de 
produtos de cerveja e chopp.

Em 2018, foram concedidos cerca 
de 6,8 mil registros de produtos 
para cerveja/chopp, à frente de 
polpa de fruta, vinhos, bebidas 
alcoólicas mistas e sucos.

Estados com maior
crescimento percentual
no número de cervejarias
(2018 x 2017)

Estados com mais
cervejarias no país
(em 2018)

38,8%

34,6%

33,1%32,2%

72,7%Espírito Santo
(de 11 para 19)

Paraná
(de 67 para 93)

Santa Catarina
(de 78 para 105)

São Paulo
(de 124 para 165)

Minas Gerais
(de 87 para 115)

32,8%
em dez anos

292%
em dez anos

RITO DE INICIAÇÃO

Fontes: “Anuário da Cerveja no Brasil”, do Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, e Abracerva (Associação Brasileira de Cerveja Artesanal)

Qualidade e inovação

53%
dos jovens com idade entre 
18 e 24 anos têm interesse 
em experimentar cervejas 
com sabores inovadores

45%
relacionam 
ingredientes de alta 
qualidade à cerveja 
artesanal

43%
dizem que sabores 
únicos e inovadores 
definem uma cerveja 
artesanal

Fonte: Mintel, agência de inteligência de mercado; pesquisa de 2018

93,2%
Cerveja

Preferências

Bebidas favoritas:

Fonte: “Comportamento Cervejeiro Brasileiro: Uma Pesquisa sobre Hábitos 
de Consumo no País”, levantamento realizado pelo Clube do Malte em 2017

Fonte: “Comportamento Cervejeiro Brasileiro: Uma Pesquisa sobre Hábitos de 
Consumo no País”, levantamento realizado pelo Clube do Malte em 2017

Onde compra cerveja:

Motivação da compra da cerveja:

68,1%
Vinho

38%
Uísque

26,2%
Cachaça

81,5%
Supermercados

68,1%
Sites especializados 
em cerveja

66,8%
Lojas especializadas

36,3%
Relação 
custo-benefício

41%
Clubes de 
assinatura

33,2%
Estilo da
cerveja

Primeira degustação de 
cerveja especial ocorreu entre 
21 e 25 ANOS

As mais amadas no início:

                                     Weissbier: 37,7%

            Pilsen: 16%

      IPA: 10,9%

    Porter: 8%

Witbier: 5%

As mais rejeitadas no início:

                                     IPA: 24,4%

                   Stout: 14,6%

           Sour: 9,8%

         Dunkel: 8,8%

     Weissbier: 6,7%

Perfil majoritário dos respondentes: homem, 
com idade entre 31 e 40 anos, casado, sem 
filhos, com nível superior completo ou 
pós-graduação. Localização dos respondentes: 
região Sudeste (56,1%), Sul (28,1%), 
Centro-oeste (8%), Nordeste (6,2%) e Norte 
(1,5%).

Gostou deste conteúdo? Confira outras informações relevantes 
sobre o universo de cervejas artesanais no portal Ultragaz Empresas.

https://ultragazempresas.com.br/cervejarias

Quando perguntados sobre quais fatores 
definem uma cerveja artesanal:

34%
citaram 
“ingredientes/métodos de 
fermentação tradicional”.


