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Resumo 

Este estudo busca identificar o perfil dos consumidores de cervejas artesanais, o que pode 

fornecer subsídio para a formulação da estratégia de marketing para empresas do ramo. Os 

dados foram coletados por meio de um formulário online, via plataforma Google forms e 

manipulados no software estatístico SPSS 17.0. Foram realizadas análises demográficas e 

multivariadas. Foram identificados três clusters: a) Cluster 1: grupo de pessoas iniciantes, que 

apreciam o produto, mas ainda não o consomem com grande frequência; b) Cluster 2: não 

apresenta renda suficiente para consumir com maior periodicidade, apesar de apreciar as 

cervejas artesanais; e c) Cluster 3: grupo com maior renda, conhecimento e disponibilidade de 

recursos financeiros para consumir cervejas artesanais. A partir disso, verificamos que o 

mercado pode investir em consumidores em potencial em diversos caminhos, como: fortalecer 

um mercado novo de pessoas que gostam do produto, mas tem pouco acesso e conhecimento; 

e desenvolvimento de produtos a baixo custo para consumidores que não dispõem de recursos 

financeiros o bastante para consumir os produtos disponíveis atualmente no mercado. 

Palavras-chave: Cervejas artesanais; Consumidores; Marketing; Estratégia; Análise 

Multivariada. 

 

Abstract 

This study aims to identify the profile of the consumers of craft beers, in order to provide 

support to companies’ marketing strategy formulation. The data were collected through an 

online form, via the Google forms platform and manipulated in the statistical software SPSS 

17.0. Demographic and multivariate analyses were performed. Three clusters were identified: 

a) Cluster 1: group of beginners, who appreciate the product but do not yet consume it with 

great frequency; b) Cluster 2: does not have sufficient income to consume more regularly, 

despite appreciating the craft beers; and c) Cluster 3: group with higher income, knowledge 

and availability of financial resources to consume craft beers. From this, we can see that the 

market can invest in potential consumers in several ways, such as: strengthening a new market 

of people who like the product, but have little access and knowledge; and low-cost product 

development for consumers who do not have sufficient financial resources to consume the 

products available on the market today. 

Keywords: Craft beers; Consumers; Marketing; Strategy; Multivariate analysis. 
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1. Introdução 

A cerveja pode ser considerada uma das bebidas alcóolicas mais populares entre os 

brasileiros, estando presente em diversos tipos de eventos, lugares e ocasiões. Dentre os tipos 

de cerveja, existem as “cervejas especiais” ou “artesanais”, categoria na qual se encontram 

cervejas de qualidade superior e de alto valor agregado, com receitas e processos de 

fabricação distintos das cervejas de fabricação em larga escala. Esta categoria de cervejas 

foge da padronização, fomentando uma variedade e personalização em mercados 

heterogêneos e fragmentados (Giorgi, 2015; Ferreira, Vasconcelos, Judice & Neves, 2011). 

O contexto do mercado de cerveja passa por uma situação em que as cervejas de produção em 

massa se mantêm estagnadas, enquanto as cervejas artesanais ganham força. Em meio a este 

cenário, faz-se importante expandir os conhecimentos sobre as preferências dos consumidores 

de cervejas especiais ou artesanais (Donadini & Porretta, 2017). Neste sentido, o problema de 

pesquisa norteador é: quais as motivações de compra e características observadas pelos 

consumidores de cervejas artesanais no ato do consumo? 

Dessa maneira, este estudo busca identificar o perfil dos consumidores de cervejas artesanais, 

a fim de fornecer subsídio para a formulação de estratégias de marketing para empresas do 

ramo. A grande essência do desenvolvimento da estratégia de marketing é assegurar as 

capacidades da empresa ao ambiente do mercado competitivo tanto no presente, como no 

futuro próximo (Hooley, Saunders & Piercy, 2005).  

Para isso, buscou-se uma abordagem centrada no consumidor, retirando o foco exclusivo na 

visão dos fabricantes e daquilo que eles acreditam ser mais valorizado no mercado, visando 

incluir características do produto estudado de forma a descrever as situações mais próximas 

da realidade dos consumidores de cervejas artesanais (Donadini & Porretta, 2017). Webster 

(1997) enfatiza que para a empresa atingir seus objetivos é primordial um alto grau de foco no 

cliente para conhecer suas necessidades e desejos a fim de atendê-los.  

Assim, inicialmente serão apresentados os conceitos relativos às cervejas artesanais e sobre o 

marketing estratégico, baseando-se no processo de Hooley, Saunders e Piercy (2005). Em 

seguida, será exposta a metodologia, baseada em dados de formulário online, via plataforma 

do Google forms. Para análise dos dados, utilizou-se o software estatístico Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS). Posteriormente, foram feitas a análise e discussão dos 

resultados, e por fim, a considerações finais. 

 

2. Referencial Teórico 
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2.1 Cervejas Artesanais 

A “Produção Artesanal de Cerveja”, chamada nos EUA de Craft Brewing, trata-se de um 

segmento que teve início no Brasil a partir do final da década de 80 (Kalnin, 1999). A partir 

da década de 90, o fenômeno conhecido como “renascimento cervejeiro” ou “revolução da 

cerveja artesanal”, observado nos Estados Unidos e na Europa, chegou ao país, alterando o 

mercado de cerveja nacional, com o surgimento da produção e consumo das cervejas 

artesanais e seu rápido crescimento. As organizações deste ramo atuam ou concentram seus 

esforços em nichos de mercados não ocupados pelas grandes indústrias conhecidas por 

cervejarias. Esta ocupação se dá por meio da produção e oferta de cervejas que se diferenciam 

daquelas produzidas em massa, um novo setor que atende a consumidores que preferem 

cervejas de estilo antigo, mais encorpadas e saborosas, de alta qualidade, muitas vezes 

identificadas por uma marca regional, fabricadas por pequenos produtores (Fastigi, Esposti, 

Orazi &Viganò, 2015; Giorgi, 2015; Kalnin, 1999).  

A padronização e generalização presentes na estrutura da indústria cervejeira tradicional 

trouxe benefícios para a possibilidade do crescimento das cervejas artesanais. Desta forma, as 

organizações especializadas em cervejas artesanais tiveram suas chances de sobrevivência 

aumentadas, tornando-se um negócio viável e sustentável, beneficiado pela inovação, 

criatividade, tipicidade e autenticidade características do produto em questão. A proposta é 

entregar mais que uma bebida, uma experiência de valores como prazer, sensação de 

identidade, pertencimento, autoconfiança, reconhecimento social e sustentabilidade. Os 

consumidores deste mercado se tornaram mais exigentes, desejando produtos exclusivos e 

especiais que satisfaçam seus desejos, expressando um momento de suas vidas em que 

refletem, por exemplo, por aumento de capital, espírito aventureiro e disposição para 

experimentar novos sabores e texturas (Donadini & Porretta, 2017). 

Os empresários que investem em empreendimentos do mercado de cervejas artesanais não 

competem em um mercado global ou com grandes empresas nacionais. Eles têm como foco 

criar produtos que encantem um nicho de mercado específico, sendo diferentes em sabor, 

aroma, cor e teor alcóolico. Os clientes deste mercado normalmente se encontram nas 

“brechas” deixadas pelas grandes empresas e estão dispostos a pagar um preço diferenciado 

pelo produto e serviço adquirido. As prioridades dos clientes vêm em primeiro lugar, o 

fabricante deve abrir mão de suas prioridades e fazer com que seu consumidor se sinta único 

(Kalnin, 1999). 
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Segundo Kanin (2015), ter uma boa ideia e comprar equipamentos para produzir cervejas não 

é o suficiente para ser bem-sucedido no mercado de cervejas artesanais. É preciso, antes, 

realizar uma série de estudos de mercado, perfil do consumidor, local, cultura, definir os 

produtos a serem oferecidos e quais os processos estão disponíveis no mercado. Inicialmente, 

no modelo proposto por Kalnin (2015), é necessário fazer um levantamento das características 

dos potenciais clientes. Com este momento o empreendedor irá adquirir as informações que 

dizem respeito às necessidades de seu público alvo e quem são seus consumidores e respostas 

sobre a melhor maneira de atendê-los, a exemplo do potencial de venda de cada região e até 

mesmo o preço e venda. É neste ponto que esta pesquisa visa fornecer subsídios para os 

empresários do ramo das cervejas artesanais.  

 

2.2. Marketing Estratégico 

A filosofia do marketing é atingir a orientação para o mercado (Hooley, Saunders & Piercy, 

2005). Nesse contexto, a estratégia de marketing é construída e implantada, pois o 

conhecimento do mercado e dos clientes é essencial para responder às mudanças do mercado 

(Hooley, Saunders & Piercy, 2005). Essa é a grande essência do desenvolvimento da 

estratégia de marketing, assegurar as capacidades da empresa ao ambiente do mercado 

competitivo no presente e no futuro próximo.  

Para a formulação da estratégia de marketing devem ser definidos o propósito ou a missão da 

empresa, nas quais devem ser respondidas algumas clássicas perguntas: Qual é o nosso 

negócio? Quem é o cliente? O que tem valor para o cliente? Qual será nosso negócio? Como 

deveria ser nosso negócio?   (Drucker, 1973). Nessa fase, segundo Hooley, Saunders & Piercy 

(2005), é primordial a definição dos consumidores alvo que a organização busca atender, além 

de conhecimento das suas necessidades e expectativas a fim de satisfazê-los, pois nem sempre 

é tão claro quem são os consumidores da organização.  

A próxima fase no processo da definição da estratégia é realizar uma análise dos fatores 

internos da empresa (forças e fraquezas) e análise do ambiente externo (oportunidades e 

ameaças) (Kotler e Keller, 2012; Matos, Matos & Almeida, 2007; Rezende, 2008). Em 

seguida, são definidos os objetivos de curto e longo prazo da empresa, os quais irão guiar a 

formulação da estratégia central e, consequentemente, na criação do posicionamento 

competitivo da organização, ou seja, onde a empresa irá competir e como ela irá competir 

(Hooley, Saunders & Piercy, 2005). No entanto, a empresa deve escolher os mercados-alvos 

para utilizar as forças da empresa e, assim, minimizar as fraquezas.  
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Além disso, a organização deve criar uma vantagem diferencial, isto é, utilizar das forças da 

empresa ou de suas competências distintivas em relação à concorrência. Porter (1980) 

considerou a liderança de custo, diferenciação e foco nas estratégias competitivas. A liderança 

de custo busca custos inferiores à dos concorrentes, mas com produtos similares, enquanto a 

diferenciação é algo exclusivo pelo mercado (Porter, 1980). No entanto, Fulmer e Goodwin 

(1988) mostram que essas duas vantagens podem ser concomitantes, criando assim a 

vantagem competitiva de diferenciação e liderança de preço. Já em se tratando do foco, a 

empresa concentra em um ou mais segmentos de mercado para buscar liderança de custo ou 

diferenciação num segmento alvo (Porter, 1980).  

E por fim ocorre à implementação da estratégia de marketing, na qual inclui o composto de 

marketing (produto, preço, promoção e distribuição), organização do departamento do 

marketing e controle dos objetivos da estratégia (Hooley, Saunders & Piercy, 2005). 

  

3. Metodologia 

A coleta de dados da presente pesquisa ocorreu no mês de outubro de 2018. A mesma foi 

realizada a partir de formulário online, via plataforma Google forms, estruturado pelos autores 

baseados na literatura e em questionários existentes (Carvalho, 2015; Oliveira, Coutinho, 

Moreira & Cruz, 2012; Valadares, Rezende, Antunes, Maglione & Neves, 2017) e adaptado 

para adequar-se aos objetivos da pesquisa. O questionário inicia-se com questões 

demográficas (sexo, faixa etária, estado civil, escolaridade e renda). A seguir, foram 

colocadas questões sobre a frequência de consumo de cervejas artesanais, os locais de 

consumo e locais de compra. Logo então, foi apresentada uma escala ordinal de importância 

de quatro pontos, indo de “nenhuma importância” até “muita importância”, sobre questões 

motivacionais para o consumo de cervejas artesanais (sabor, indicação de amigos, preço, 

marca, embalagem, prêmios recebidos pela cerveja e local de fabricação da mesma). A escala 

utilizada pode ser considerada uma escala de concordância, se encaixando como escala 

ordinal e foi escolhida por ser utilizada para medir opiniões, percepções e preferências 

relativas em pesquisas de marketing, nela os números são ranqueados em uma ordem que 

indica a posição relativa (Malhotra, 2011; Antonialli et al., 2016). Utilizando a mesma escala 

de importância de quatro pontos, foram colocadas também características das cervejas 

artesanais observadas no momento do consumo (sabor, teor alcoólico, aroma, cor e em 

relação à proporção de malte e cevada). Por fim, os respondentes foram questionados sobre 

como o consumo de cervejas artesanais afetou o consumo de cervejas industriais, podendo ser 
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respondido que os mesmos abandonaram as cervejas industriais, diminuíram o consumo ou 

mantiveram o consumo.  

Por se tratar de um estudo que pretende compreender o perfil do consumidor de cervejas 

artesanais, a presente pesquisa enquadra-se como exploratória. A pesquisa exploratória é 

caracterizada por uma abordagem flexível, visando entender fenômenos de marketing que são 

inerentemente difíceis de serem medidos, podendo auxiliar na identificação de ações 

relevantes e obtenção de insights sobre os fenômenos estudados (Malhotra & Birks, 2007). A 

amostragem realizada foi não probabilística por conveniência. O questionário foi divulgado 

em grupos de consumidores de cervejas artesanais encontrados em redes sociais, e divulgado 

em eventos voltados para o consumo. Foram coletadas 346 respostas. Os dados foram 

extraídos para planilha eletrônica e depois enviados para o software estatístico SPSS 17.0.  

A priori foram realizadas análises demográficas da amostra coletada. Após as análises 

descritivas, foram feitos testes de correlação a partir das escalas métricas. Foi utilizada a 

correlação de Pearson, justificada pela natureza dos dados. Em seguida, foram realizados 

agrupamentos de respondentes com perfis semelhantes de preferência por meio de clusters. A 

análise de clusters ou de agrupamentos, objetiva classificar os objetos (consumidores 

pesquisados) em grupos que possuem características relativamente homogêneas, assim, 

objetos de um mesmo agrupamento serão semelhantes entre si, porém apresentam 

heterogeneidade externa, ou seja, com objetos de outros agrupamentos (Hair, Black, Babin, 

Anderson & Tatham, 2009).  Posteriormente, esses grupos foram cruzados com dados 

demográficos para identificação do perfil dos mesmos.  

 

4. Análise dos Resultados 

O número total de respostas coletadas foi de 346, sendo que 39,6% correspondiam ao público 

feminino, verificando um número de 137 respondentes, e 209 do sexo masculino, sendo 

60,4% da amostra. Na Figura 1 pode-se observar a porcentagem da faixa etária dos 

correspondentes. Verifica-se que o grupo compreendido entre 26 e 35 anos representa a maior 

parte do grupo com mais de 44%. A segunda maior categoria ficou entre 18 e 25 anos, o qual 

apresentou uma porcentagem de quase 32%. 
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Figura 1 – Porcentagem da Faixa Etária dos Correspondentes 

 

Em se tratando do estado civil dos respondentes, 66,8% afirmaram ser solteiros, enquanto 

31,5% colocaram ser casados, 1,2% divorciado e 0,6% viúvo. A escolaridade dos 

respondentes apresentou predominância para aqueles que estão cursando ou já concluíram 

curso superior. 1,2% estão ainda cursando o ensino médio e 4,3% já o completaram. 24,3% 

afirmaram ter ensino superior incompleto, enquanto 21,4% responderam ter o ensino superior 

completo. Dentre os demais, 15% têm pós-graduação em andamento, e 33,8% já a 

concluíram.  

As porcentagens das faixas de renda apresentadas na Figura 2 ficaram razoavelmente 

distribuídas. A faixa de pessoas que recebem acima de R$ 4.000,00 mensalmente foi a maior, 

com 32,9%, sendo seguida pela faixa de pessoas que recebem entre R$ 1.001,00 e R$ 

2.000,00, com 23,1%.   

 

Figura 2 – Porcentagem da Faixa de Renda dos Correspondentes  

 

Dentro do grupo de questões relacionadas com as características do consumo, a primeira 

pergunta respondida pelos consumidores foi com relação à frequência do consumo. O maior 

grupo afirmou consumir semanalmente (30,1%), seguido pelo grupo de pessoas que 

responderam consumir raramente qualquer tipo de cerveja artesanal (28%) e por aqueles que 
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consomem mensalmente (24,3%). Os menores grupos foram os que consomem 

quinzenalmente (14,7%) e diariamente (2,9%). Esses dados mostram que a frequência de uso 

dos consumidores é relativamente alta, levando em conta que as cervejas industriais que 

concorrem com as artesanais têm um custo menor.  

As perguntas que buscavam identificar os locais de aquisição e consumo permitiam que mais 

de uma opção fosse marcada por cada respondente. A Figura 3 apresenta a porcentagem de 

consumidores que adquirem cervejas artesanais em determinados estabelecimentos. As 

respostas que foram escolhidas por mais de 50% dos respondentes foram supermercados, 

bares e eventos voltados para a promoção de cervejas artesanais. Em relação ao 

questionamento sobre onde os respondentes consomem cervejas artesanais, apresentado na 

Figura 4, mais de 80% apontou a residência como local de consumo. Esse foi um número 

expressivo, visto que o segundo lugar ficou empatado com bares e festivais (59,2% cada).  

 

Figura 3 – Porcentagem de Respondentes que Adquirem Cervejas Artesanais em Determinados 

Estabelecimentos 

 

Figura 4 - Porcentagem de Respondentes que Consomem Cervejas Artesanais em Determinados 

Estabelecimentos  

 

Os consumidores também foram questionados sobre como o consumo de cervejas artesanais 

afetou o consumo de cervejas industriais. Dentre os respondentes, 50% afirmaram ter 

diminuído o consumo de cervejas industriais, 39,9% abandonou totalmente e 10,1% manteve 
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o consumo. Esses dados mostram a relevância desse mercado e como isso tem afetado 

mercados tradicionais, como o de cervejas industriais. A seguir serão apresentadas as análises 

de estatística multivariada.  

 

4.1 Análises de Estatística Multivariada 

Após as análises descritivas, foram feitos testes de correlação a partir das escalas métricas. 

Foi utilizada a correlação de Pearson, justificada pela natureza dos dados. A primeira 

correlação encontrada foi com relação à faixa etária. Esta variável apresentou uma correlação 

positiva com a variável frequência de consumo (0,311 a um nível de significância de 1%), 

importância dada à observação do teor alcoólico no ato do consumo (0,150 a 1%), do aroma 

(0,180 a 1%), da cor (0,122 a 1%), e da proporção de malte (0,150 a 1%). A segunda variável 

demográfica analisada foi a renda. Assim como a idade, a renda apresentou correlação com a 

frequência de consumo (0,383 a 1%), com a embalagem da cerveja (0,160 a 1%), e com o 

aroma (0,149 a 1%). A escolaridade também apresentou algumas correlações importantes de 

serem analisadas, como com a frequência de consumo (0,188 a 1%), e a importância da 

observação do sabor no ato do consumo (0,192 a 1%).  

Tais resultados apontam que à medida que aumenta a idade do consumidor, a sua renda e a 

sua escolaridade, tende-se a dar mais importância para algumas determinadas características 

das cervejas artesanais. A frequência do consumo foi a única variável com correlação 

observada com todas as variáveis demográficas, logo, observa-se uma tendência de pessoas 

mais velhas, com maior escolaridade e maior renda consumirem cervejas artesanais com uma 

frequência maior.  

A seguir, foram realizados agrupamentos de clusters para identificar grupos de consumidores 

com características semelhantes, a fim de determinar estratégias mercadológicas que melhor 

se adaptam para os diferentes grupos. Foram testados agrupamentos divididos em 2 grupos de 

consumidores, 3 e 4. O agrupamento realizado com 3 clusters foi o que apresentou melhor 

divisão entre os consumidores. Em seguida, os clusters foram cruzados com as variáveis 

demográficas, a fim de determinar padrões dentro dos mesmos. O primeiro cluster, aqui 

referido como Cluster 1, encontrou 240 respondentes. O Cluster 2 enquadrou 23 

respondentes. E o último, Cluster 3, ficou com 83 consumidores.  

A variável sexo não apresentou qualquer diferenciação significativa dentro dos clusters. 

Assim como se pode perceber a partir da Tabela 1, todos os clusters apresentaram a mesma 
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predominância do sexo masculino mostrado nos resultados totais da pesquisa (60,4% de 

homens e 39,6% de mulheres).  

 

Tabela 1: 

Cruzamento da variável sexo dentro de cada cluster. 

  Sexo 

  Masculino Feminino 

Cluster 1 

Número de 

consumidores 
148 92 

Porcentagem  61.7% 38.3% 

Cluster 2 

Número de 

consumidores 
15 8 

Porcentagem 65.2% 34.8% 

Cluster 3 

Número de 

consumidores 
46 37 

Porcentagem  55.4% 44.6% 

 

A variável idade mostrou predominante nas duas primeiras faixas em todos os clusters: de 18 

a 25 anos e de 26 a 35 anos. No entanto, o Cluster 3 apresentou quase metade de seus 

componentes enquadrados dentro da segunda faixa. O Cluster 2 mostra-se mais bem 

distribuído entre as faixas de idade, não chegando a acumular 40% de consumidores em uma 

só faixa como os demais clusters.  

Em se tratando da escolaridade, houve diferenças dentro dos clusters, como pode ser 

observado na Tabela 2. O Cluster 1 apresentou predominância de consumidores com pós-

graduação completa (37,9%), e em segundo lugar consumidores com ensino superior 

incompleto (23,3%). Já o Cluster 2 mostrou-se predominante com respondentes com ensino 

superior incompleto (34,8%) e ensino superior completo (26,1%). O Cluster 3 manteve-se 

equilibrado entre consumidores com ensino superior completo (26,5%), completo (24,1%) e 

pós-graduação completa (26,5%).  

 
Tabela 2: 

Cruzamento da variável escolaridade em cada cluster. 

  

Ensino 

médio 

incompleto 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

superior 

incompleto 

Ensino 

superior 

completo 

Pós-

graduação 

incompleta 

Pós-

graduação 

completa 

Cluster 1 Porcentagem 0.8% 3.8% 23.3% 19.2% 15.0% 37.9% 

Cluster 2 Porcentagem 8.7% 4.3% 34.8% 26.1% 8.7% 17.4% 

Cluster 3 Porcentagem 0.0% 6.0% 24.1% 26.5% 16.9% 26.5% 

 



10º IFBAE  

Congresso do Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas  

Uberlândia/MG  

21 e 22 de maio de 2019 

11 

 

O estado civil dos respondentes entre os clusters apresentou a mesma tendência do grupo 

geral. No entanto, o Cluster 2 apresentou uma porcentagem de solteiros (73,9%) um pouco 

acima do Cluster 1 (68,3%) e do Cluster 3 (60,2%). A partir dessas informações, passa-se a 

perceber que o Cluster 2 apresenta um perfil de consumidor mais jovem, ainda com ensino 

superior incompleto e solteiro. A variável renda corrobora tal perspectiva, como pode ser 

observado pela Tabela 3. O Cluster 2 foi o que apresentou maior porcentagem na faixa de 

renda de até R$ 1.000,00 (26,1%). O Cluster 3 foi o que apresentou maior porcentagem de 

consumidores com renda acima de R$ 4.000,00 (37,3%).  

 
Tabela 3: 

Cruzamento da variável renda em cada cluster. 

  Renda 

  
Até 

R$1.000,00 

R$ 1.001,00 a 

R$2.000,00 

R$ 2.001,00 a 

R$3.000,00 

R$ 3.001,00 a 

R$4.000,00 

Acima de 

R$4.000,00 

Cluster 1 Porcentagem 15.4% 24.6% 20.4% 8.3% 31.3% 

Cluster 2 Porcentagem 26.1% 17.4% 4.3% 17.4% 34.8% 

Cluster 3 Porcentagem 8.4% 20.5% 18.1% 15.7% 37.3% 

 

A variável frequência de consumo de cervejas artesanais apresentou grande divergência entre 

os clusters. Corroborando com as análises anteriores, o Cluster 2 apresentou baixa frequência 

de consumo, com maio porcentagem para a opção raramente (39,1%). O Cluster 1 também 

apresentou maior número de respostas para a opção raramente (31,3%), no entanto, a 

diferença pra a segunda opção mais marcada ficou menor que a do Cluster 2. O Cluster 3 

apresentou uma porcentagem maior de consumidores que consomem com uma frequência 

semanal (41%). Essas informações estão apresentadas na Tabela 4.  

 
Tabela 4: 

Cruzamento da variável frequência de consumo em cada cluster. 

  Frequência de Consumo 

  Raramente Mensalmente Quinzenalmente Semanalmente Diariamente 

Cluster 1 Porcentagem 31.3% 24.2% 14.6% 27.1% 2.9% 

Cluster 2 Porcentagem 39.1% 21.7% 17.4% 21.7% .0% 

Cluster 3 Porcentagem 15.7% 25.3% 14.5% 41.0% 3.6% 

 

Após o levantamento das características demográficas que diferenciam os clusters, foi 

realizado um cruzamento com as variáveis de motivação para compra e de observação na hora 

do consumo para observar quais eram os quesitos mais importantes para cada grupo. Dentro 

do grupo de perguntas relacionadas com motivação de compra estavam os quesitos: sabor, 
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indicação de amigos, preço, marca, embalagem, prêmios e local de origem. O quesito sabor 

apresentou maior porcentagem na resposta “muito importante” em todos os clusters. No 

entanto, o preço, em se tratando de motivação para compra, ficou concentrado no nível 2 e 3 

de importância no Cluster 2. Já os clusters 1 e 3 concentraram suas maiores porcentagens no 

nível 3 e 4 de importância do preço.  

O quesito marcas das cervejas artesanais, dentro do grupo de perguntas sobre motivação de 

compra, foi um dos grandes diferenciadores dos clusters. O Cluster 1 apresentou-se disperso 

entre os níveis de importância para tal quesito, mostrando uma certa diversidade dentro do 

próprio grupo. Já o Cluster 2 mostrou-se com importância moderada para a marca, 

concentrando 56,5% das respostas no nível 2. O Cluster 3 concentrou mais de 80% de suas 

respostas entre os níveis 3 e 4 de importância para a marca.  

A tendência dos clusters para embalagem seguiu aquela apresentada para importância de 

marca. No entanto, o Cluster 1 mostrou-se com uma contração maior do que o Cluster 1 para 

os níveis mais baixos de importância sobre a embalagem das cervejas artesanais. Apesar de 

relativamente disperso, o nível com maior porcentagem de respostas do Cluster 2 para 

embalagem foi o 3, com 30,4%. Os itens prêmios recebidos pelas cervejas artesanais e local 

de origem foram importantes apenas para o Cluster 3.  

Dentro do grupo de questões relacionadas à importância dada para observação de quesitos no 

ato do consumo estavam: sabor, teor alcoólico, aroma, cor e proporção de malte. O item sabor 

foi muito importante em sua maioria para os clusters 1 e 3. No entanto, para o Cluster 2, 

mesmo sendo um fator muito importante como motivador de compra, não apresentou nenhum 

respondente que optou pela resposta “muito importante” para a observação do sabor no ato do 

consumo.  

Os demais quesitos (teor alcoólico, aroma, cor e proporção de malte), no nível de importância 

de observação no ato do consumo, foram importantes na diferenciação dos clusters, pois 

apresentaram tendências comuns. O Cluster 1 teve respostas dispersas entre os níveis de 

importância para estes quesitos. O Cluster 2 concentrou suas respostas entre os níveis 2 e 3 de 

importância, e o Cluster 3 teve sua maioria de respostas no nível “muito importante”.   

O último cruzamento realizado foi com a variável de como o consumo de cervejas artesanais 

impactou o consumo de cervejas industriais. Esta análise foi feita para averiguar o impacto do 

consumo de cervejas artesanais em cervejas industriais. Normalmente, existe a preocupação 

do fato de as grandes cervejarias possam de alguma maneira impedir o progresso, 

rentabilidade e desenvolvimento do mercado de cervejas artesanais (Kalnin, 1999). Por outro 
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lado, as características marcantes de cervejas artesanais podem fazer com que consumidores 

que desenvolvam preferência por este tipo de cerveja abandonem ou diminuam o consumo 

das de massa. 

O cluster que apresentou maior porcentagem de abandono ou diminuição das cervejas 

artesanais foi o Cluster 3, com um total de 73,5% dos respondentes apontando uma destas 

duas opções. Esses valores corroboram com as características dos consumidores encontrados 

nesse cluster, traçando um perfil de apreciadores de cervejas de maior qualidade. O Cluster 2 

foi o que apresentou maior porcentagem de consumidores que mantiveram o consumo de 

cervejas industriais.  

 
Tabela 5: 

Cruzamento da variável relação com cervejas industriais em cada cluster. 

  Relação com Cervejas Industriais 

  

Abandonou o 

consumo de cervejas 

industriais 

Diminuiu o 

consumo de 

cervejas industriais 

Manteve o consumo 

de cervejas 

industriais. 

Cluster 1 Porcentagem 9.6% 47.5% 42.9% 

Cluster 2 Porcentagem 0.0% 43.5% 56.5% 

Cluster 3 Porcentagem 14.5% 59.0% 26.5% 

 

Foi possível verificar a predominância de comportamento dos grupos encontrados nas 

análises. Com isso, ao trancarmos perfis de comportamento e preferências de consumo, 

pretende-se fornecer aparatos mercadológicos para marcas que pretendem atacar este 

mercado. 

O primeiro grupo caracteriza-se por um tipo de consumidor ainda pouco experiente sobre as 

características das cervejas artesanais. Este grupo apresentou perfil disperso em suas 

características demográficas, mas em sua maioria é pessoas de 18 a 35 anos, faixa 

predominante nos consumidores de todos os grupos. Este fato mostra que as marcas devem 

ainda trabalhar no sentido de levar conhecimento sobre as características das cervejas 

artesanais até esse público que aprecia o produto, mas ainda não se define dentre preferências.  

O Cluster 2 caracteriza-se por um grupo mais jovem que apresenta um pouco mais de 

conhecimento que o grupo anterior acerca das cervejas artesanais, mas aparentemente não 

exibe renda alta o bastante para apreciar o produto com uma alta frequência. Tal fato justifica 

o baixo índice de abandono de cervejas industriais por parte desse grupo. Esse grupo não se 

preocupa com a marca da cerveja ou com prêmios recebidas por esta.  
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Já o terceiro grupo, caracteriza-se por serem apreciadores de cervejas artesanais, com maior 

nível de conhecimento que os demais grupos. Este fato pode ser verificado com o alto índice 

de importância dado para características das cervejas como: aroma, cor e proporção do malte. 

É um grupo composto por pessoas mais velhas e com um nível maior de escolaridade. É um 

grupo que diminuiu ou abandonou o consumo de cervejas industriais e se preocupa com 

prêmios das cervejas, local de origem e marca. O resumo das características dos grupos é 

apresentado na Tabela 6.  

 
Tabela 6: 

Resumo dos clusters identificados. 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Idade 

Apresenta deslocamento 

para a faixa etária entre 

26 e 35 anos 

Bem dividido entre a 

faixa de 18 a 25 anos e de 

26 a 35 anos 

Apresenta deslocamento 

para a faixa etária entre 

26 e 35 anos 

Escolaridade 
Maioria com pós-

graduação completa 

Maioria com ensino 

superior incompleto 

Bem distribuído entre 

ensino superior e pós-

graduação 

Frequência de consumo 
Média frequência de 

consumo 

Baixa frequência de 

consumo 

Alta frequência de 

consumo 

Motivadores de compra 

Apresenta grande 

importância para fatores 

como sabor e preço e 

média importância para 

sugestão de amigos e 

marcas da cerveja 

Apresenta grande 

importância para o fator 

sabor e média 

importância para 

embalagens, origem da 

cerveja e sugestões de 

amigos 

Grande importância 

para o sabor, sugestão 

de amigos, marca, 

embalagem, prêmios e 

origem da cerveja 

 
Não se importa com a 

origem da cerveja 

Não se importa com a 

marca da cerveja ou 

prêmios  

 

Observação no consumo 

Grande importância para 

o sabor e aroma e média 

importância para o teor 

alcoólico, cor e 

proporção de malte 

Média importância para 

sabor, teor alcoólico, 

aroma, cor e proporção 

do malte 

Grande importância 

para o sabor, teor 

alcoólico, aroma, cor e 

proporção de malte 

Relação com cervejas 

industriais 
Diminuiu ou manteve Diminuiu ou manteve Diminuiu 

 

5. Considerações finais 

Com as análises apresentadas, foi possível verificar que o mercado de cervejas artesanais 

ainda se encontra imaturo e pouco estruturado em nível de conhecimento do consumidor 

sobre as características do produto. Apenas o grupo enquadrado como apreciadores (Cluster 

3) importa-se com fatores mais específicos e intrínsecos da bebida, como proporção de malte 

e cor.  

A partir dos grupos identificados, verifica-se que o mercado pode investir em consumidores 

em potencial em diversos caminhos. O primeiro seria fortalecer um mercado novo de pessoas 
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que gostam do produto, mas não conhecem muito ou tem pouco acesso a este. Este tipo de 

consumidor deve ser atingido a partir da promoção de produtos, gerando conhecimento sobre 

o mesmo. Outro caminho possível seria o desenvolvimento de produtos a baixo custo para 

atacar consumidores que apreciam, mas não dispõem de recursos financeiros o bastante para 

consumir os produtos disponíveis no mercado atual.  

Como propostas de estudos futuros, indica-se a elaboração de pesquisas que meçam o 

conhecimento dos consumidores sobre as características dos produtos, e formas de aumentá-

lo. Aconselha-se também extrapolar o presente questionário para uma quantidade de 

respondentes que apresentem representação probabilística. O presente artigo apresenta 

limitações por ter sido realizado em uma pequena quantidade de respondentes e que estão 

concentrados na região Sudeste do país.   

 

Agradecimento 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de financiamento 001. 

 

Referências Bibliográficas:  

Antonialli, F., Antonialli, L. M., & Antonialli, R. (2016). Usos e abusos da escala Likert: 

estudo bibliométrico nos anais do ENANPAD de 2010 a 2015. In Congresso de 

Administração, Sociedade e Inovação. 

 

Carvalho, N. B. (2015). Cerveja artesanal: pesquisa mercadológica e aceitabilidade 

sensorial. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. 

 

Donadini, G., & Porretta, S. (2017). Uncovering patterns of consumers' interest for beer: A 

case study with craft beers. Food Research International, 91, 183-198. doi: 

10.1016/j.foodres.2016.11.043 

 

Drucker, P. (1973). Management: Tasks, Responsibilities and Practices. New York: Harper 

and Row. (Capítulo 7). 

 

Fastigi, M., Esposti, R., Orazi, F., & Viganò, E. (2015). The irresistible rise of the craft 

brewing sector in Italy: can we explain it. In 4th Aieaa Conference. Ancona (Italy) (pp. 11-

12). 

Ferreira, R. H., Vasconcelos, M. C. R. L., Judice, V. M. M., & Neves, J. T. R. (2011). 

Inovação na fabricação de cervejas especiais na região de Belo Horizonte. Perspectivas em 

Ciência da Informação, 16(4), 171-191. 

 

Fulmer, W.E; Goodwin, J. (1988). Differentiation: begin with the customer, Business 

Horizons, 31 (5). 



10º IFBAE  

Congresso do Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas  

Uberlândia/MG  

21 e 22 de maio de 2019 

16 

 

 
Giorgi, V. V. (2015). “Cultos em cerveja”: discursos sobre a cerveja artesanal no 

Brasil. Sociedade e Cultura, 18 (1), 101-111.  

 

Grande, M. M., Padilha, V., Pain, B. F., & Florian, F. J. S. (2012). Da Tradição à 

Modernidade: O Savoir-faire do Mestre de Ofício na Produção da Cerveja e da Cachaça 

Artesanais. Revista Interdisciplinar de Gestão Social, 1(3). 

 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). Análise 

multivariada de dados. Porto Alegre: Bookman Editora. 

 

Hooley, G.J., Saunders, J. A., Piercy, N. F. (2005). Estratégia de marketing e 

posicionamento/ competitivo. Financial Times/Prentice Hall. 

 

Kalnin, J. L. (1999). Avaliação estratégica para implantação de pequenas cervejarias. 

Dissertação de Mestrado - Curso de Engenharia de Produção e Sistemas, Centro Tecnológico, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. 

 

Kotler, P., Keller K. L. (2012). Administração de marketing  – 14. ed. – São Paulo: Pearson 

Education do Brasil. 

 

Malhotra, N. K., & Birks, D. F. (2007). Marketing research: An applied approach. Harlow: 

Prentice Hall. 

 

Malhotra, N. K. (2011). Pesquisa de marketing: foco na decisão. Tradução de Opportunity 

translations, 3. 

 

Matos, J. G. R.; Matos, R. M. B.; Almeida, J. R de. Análise do Ambiente Corporativo: do 

caos organizado ao planejamento. 1. ed. Rio de Janeiro: E-papers, 2007. 

 

Oliveira, R., Silva, M., Coutinho, P., Moreira, R., & Cruz, G. (2012). Perfil do consumo 

feminino de cachaças artesanais e industriais no estado da paraíba. Alimentos e Nutrição. 

Araraquara, 23(1), 111-119. 

 

Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy, New York: The Free Press.  

 

Rezende, D. A. (2008). Planejamento Estratégico para Organizações: públicas e privadas. 1. 

ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2008. 

 

Valadares, G. C., Rezende, D. C. de, Antunes, I. S., Maglioni, T. B., & Neves, A. L. (2017). 

Perfil do consumidor de cervejas artesanais no brasil. XX Seminários em Administração 

(SemeAd), São Paulo, SP, Brasil. 

 

Webster, F. E. (1997). The future role of marketing in the organization, in Refletions on the 

future of Marketing. Cambridge, MA: Marketing Science Institute 


