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"A cerveja é a prova viva de que Deus  

nos ama e nos quer ver felizes."  

Benjamin Franklin  

 
 

 "Eu não posso oferecer nada mais  

que sangue, labuta, suor e cerveja."  

Winston Churchill  



 

RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo discutir sobre os processos de inovação em 
cervejas consideradas especiais. Para tanto, utilizou-se de conceitos como 
cervejas especiais e inovação, bem como de temas que se relacionam diretamente 
à inovação, como empreendedorismo e conhecimento. O foco teórico e 
metodológico estabeleceu-se no processo de inovação e nas diversas tipologias 
adotadas pelos autores que são referencia no tema. A metodologia adotada para 
se chegar ao objetivo proposto foi o estudo de caso e a coleta de dados deu-se 
através de pesquisa documental em sites especializados, entrevistas baseadas em 
um roteiro e observação em painel setorial e mesa redonda do setor. Os sujeitos 
pesquisados foram os atores envolvidos com cervejas especiais, como: 
microcervejeiros, homebrewer e consultores. Os resultados demonstram a 
existência de inovação incremental no segmento de cervejas especiais. As 
conclusões indicam que a inovação tem sido importante para aqueles que atuam 
com esse tipo de cerveja, seja pela diferenciação do produto, o atendimento às 
exigências do mercado e uma atuação incipiente em redes sociais para 
transmissão do conhecimento. O setor de cervejas especiais tende ao crescimento, 
nos próximos anos, pela mudança nos hábitos dos consumidores que exigem 
diferenciação e pelo movimento da cultura cervejeira no mundo.  

PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Cervejas Especiais. Empreendorismo. 

Conhecimento. Homebrewer. Microcervejarias. Cervejas Artesanais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
This paper aims to discuss the processes of innovation considered special beers. 
To this end, we used concepts such as innovation and specialty beers, and topics 
that directly relate to innovation and entrepreneurship and knowledge. The 
theoretical and methodological focus was on the innovation process and the various 
types used by the authors that are references in the subject. The methodology 
adopted to reach the objective was the case study and the data collection was 
made by documentary research on specialized sites, based on interviews and 
observation in a road sector panel and round table in the industry. Study subjects 
were those involved with specialty beers, such as: microbreweries, homebrewer 
and consultants. The results demonstrate the existence of incremental innovation in 
the segment of specialty beers. The findings indicate that innovation has been 
important for those who work with this type of beer, either through product 
differentiation, the attention to market requirements and an incipient network 
performance for transmission of knowledge. The sector of specialty beers tends to 
increase in coming years, the change in consumer habits that require differentiation 
and the movement of culture in the brewing world. 

 
 
KEYWORDS: Innovation. Beer Specials. Entrepreneurship. Knowledge.  
Homebrewer.  Microbreweries. Crafted Beer 
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1. INTRODUÇÃO. 
 

 

Com a globalização do mercado e as fusões de grandes cervejarias, a 

indústria da cerveja consolidou-se em grandes grupos pelo mundo, tornando-se 

gigante em produção e faturamento. As três megacervejarias, ou seja, as que 

produzem mais de 100 milhões de hectolitros/ano detêm quase 50% da 

produção mundial de cervejas, englobando inúmeras marcas que têm 

distribuição em diversos países. (MORADO, 2009) 

Segundo Morado (2009), a Anheuser-Busch Inbev é a maior 

megacervejaria, com a fusão de três grandes produtoras como a brasileira 

AmBev, a belga Interbrew, e a americana Anheuser-Busch, detentora da marca 

Budweisser. A SABMiller, a fusão de uma cervejaria sul africana e a Miller 

Miltes, é a segunda maior produtora americana,  e não tem cervejas conhecidas 

no Brasil. A FEMSA, associação das cervejas mexicanas, é detentora das 

cervejarias Kaiser, no Brasil, e a associação com a gigante holandesa Heineken 

(MORADO, 2009). 

No Brasil, esta tendência de consolidação de grandes cervejarias 

pode ser constatada desde 1999 pelas grandes aquisições e fusões do setor 

como a American Beverage Company (AmBev). (AmBev, 2010)1 À época,  a 

AmBev era a 4ª maior cervejaria do mundo com, aproximadamente, 70 bilhões 

de litros vendidos por ano, no Brasil, tendo sido, inicialmente, uma fusão das 

cervejarias Antártica e Brahma e aquisição posterior de diversas cervejarias 

pelo Brasil e pelo mundo. Atualmente, possui fábricas em 14 países da América, 

distribui suas cervejas em quase todos os países, faz aquisições de grandes 

cervejarias e possui estratégia de lançamento de produtos para consolidar sua 

expansão. 

Um exemplo da presença da AmBev no mercado mundial foi o 

relançamento da tradicional cerveja belga Super premium Stella Artois, em 

2005, que é resultado de várias alianças estratégicas com grandes cervejarias 

                                                 
1 http://www.ambev.com.br/Ambev/historico.aspx acessado em 26 março de 2010. 

http://www.ambev.com.br/Ambev/historico.aspx
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pelo mundo. (AmBev, 2010) 2 A Brahma tornou-se marca mundial e passa a ser 

vendida em mais de 15 países -  Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Rússia, 

Ucrânia, França, Espanha, Malta, Chipre, Itália, Espanha, Bélgica, Portugal, 

Luxemburgo e Holanda, além dos países da América. 

Contrariamente a esse movimento de expansão, de fusões, de 

alianças de grandes grupos, de consumo de bilhões de litros de cerveja tipo 

Lager3 e Pilsen -, que devem ser consumidas de forma gelada e rápida -  surge 

o movimento do slow beer. A filosofia deste movimento tem a ver com o resgate 

da história, da cultura e do prazer de se fazer e de se beber boas cervejas, 

associadas, naturalmente, à gastronomia de qualidade, como propõe o 

movimento slow food. Nesse contexto de se apreciar cervejas diferentes, 

surgiram as cervejarias artesanais, as microcervejarias, homebrewers4 e 

brewpubs5 que tem como atração a produção da própria cerveja, ao contrário da 

maioria das cervejas existentes nas prateleiras, produzidas pelas grandes 

cervejarias e disponíveis para o consumidor comum. Esta cerveja é associada à 

experiência desfrutada por conhecedores que querem diferenciar-se de outras 

pessoas e experienciar algo mais exclusivo ao seu paladar. (TSCHOPE, 2001) 

O ressurgimento de cervejarias e das cervejas especiais aconteceram 

em um contexto mundial na Inglaterra, nos Estados Unidos e Bélgica, e mais no 

final do Século XX no Brasil. 

Na Europa, o pós-guerra criou um clima de renascimento das 

cervejarias europeias, reduzidas durante a 2ª Guerra.  

Na Inglaterra, ocorreu um movimento importante pelo renascimento 

das cervejas Ale, contrária ao movimento de massificação e industrialização, 

chamado de CAMRA (Campanha pela Autêntica Ale) que motivou e incentivou  

os pubs e pequenos produtores. Essa “revolução” provocou um fenômeno 

mundial de renascimento das cervejas como todo. (MORADO, 2009) 

                                                 
2 Nascida na Bélgica, berço dos melhores mestres cervejeiros, e produzida com ingredientes de primeira 
qualidade, Stella Artois é uma cerveja Super Premium, de sabor balanceado e marcante produzida desde 
1366. http://www.ambev.com.br/Marcas_Ambev/default.aspx?f=Cervejas&m=Stella-Artois  acessado em 14 de 
maio 2010. 
3 Lager: tipos de cerveja mais consumidas no mundo a maioria delas é clara na cor, com alto teor de gás 
carbônico, de sabor moderadamente amargo e conteúdo alcoólico entre 3-6% por amostra. Seu nome advém 
da palavra germânica lagern ("armazenar").  
http://www.ambev.com.br/Sociedade_da_Cerveja/cervejaTipos.aspx  
4 Denominação para cervejeiro caseiro segundo Morado, 2009 p.309  
5 Bares-cervejarias que produzem a sua própria cerveja para consumo no local e geralmente não a engarrafam 
segundo Morado, 2009 p.307 

http://www.ambev.com.br/Marcas_Ambev/default.aspx?f=Cervejas&m=Stella-Artois
http://www.ambev.com.br/Sociedade_da_Cerveja/cervejaTipos.aspx
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Nos Estados Unidos a produção de cervejas caseiras ressurgiu em 

meados da década de 1970, quando Jimmy Carter retira as restrições à 

produção caseira da cerveja, em vigor desde 1917 com a Lei Seca (MORADO 

2009). Em função disto, houve a popularização da bebida, o acesso aos 

ingredientes, a oferta de maquinário pequeno e moderno e o surgimento da 

produção de cervejas em casa, as homebrewing. A ideia dos produtores de 

cervejas especiais, embora exista uma diferença entre ser uma cerveja especial 

e artesanal, advém da produção de cervejas, em menor escala, geralmente de 

boa qualidade, de maneira quase artesanal por empreendedores em todo o 

mundo. 

No Brasil, na década de 1980 a cultura cervejeira passou por um 

impulso, incentivada pelos movimentos cervejeiros ocorrido pelo mundo e 

viagens de brasileiros ao exterior.  

A primeira microcervejaria do Brasil foi a Dado Bier (RS), e seu 

fundador se baseou no modelo Americano, segundo Santos (2002, p.5): 

 
    ... Nos E.U.A., Bier encontrou microcervejarias com menos 
tecnologia, porém com projetos de marketing e franchising mais 
fortes. Também visitou casas como Hard Rock Café e Planet 
Hollywood, que ofereciam experiência de música e jantar. Nessa 
época, Bier identificou no Brasil a oportunidade para cervejarias 
que combinassem a tradição de cerveja alemã e o 
profissionalismo americano em entretenimento. Além disso, 
estava convencido de que as cervejarias o ajudariam a construir 
o reconhecimento da marca DaDo Bier, o que lhe permitiria 
entrar na indústria de cerveja. 

 
Segundo Morado (2009, p.306), um dos produtores destas cervejas 

especiais são as microcervejarias; “o termo microcervejaria surgiu recentemente 

para designar empreendimentos que visam produzir cerveja com diferencial 

local, atendendo a argumentos de tradição e/ou qualidade diferenciada”. 

Geralmente, a classificação de microcervejarias é controversa, uma 

vez que algumas classificações se baseiam em volume de produção e de 

incentivos fiscais, que são diferentes de país para país. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, considera-se microcervejaria algo em torno de dois milhões de 

hectolitros/ano produzidos; já no Canadá, esse limite é de 300 mil 
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hectolitros/ano. As microcervejarias tendem a atender uma determinada região 

e a empregar familiares na produção. De acordo com Morado (2009), a maioria 

das pequenas cervejarias começou sua produção a partir de empreendimentos 

familiares e são o orgulho da região onde se instalam. 

Além do ambiente francamente favorável para produtos diferenciados, 

exclusivos e de acesso limitado a pequenos grupos de apreciadores, outros 

fatores vem sendo muito importantes na fabricação e no consumo de cervejas 

artesanais e especiais. Dentre esses fatores, ressalta-se a “diplomação em 

consumo” do consumidor brasileiro, cada vez mais exigente em tudo e com um 

paladar mais apurado e sensibilizado pela invasão das cervejas importadas no 

mercado nacional. Em igual importância, observa-se a concentração e o 

domínio de grandes grupos cervejeiros, resultando em um contingente 

significativo de mestres-cervejeiros, disponíveis no mercado e de aposentados 

advindos das cervejarias menores. Estes profissionais detém todo capital do 

conhecimento, na produção da cerveja e continuaram a participar ativamente 

desse movimento como consultores, instrutores de cursos para interessados, 

bem como ajudando a desenvolver novas receitas de cerveja baseados na Lei 

da Pureza da Cerveja6 e a difundir a cultura cervejeira. A importância deste 

profissional para o setor produtivo chega a ter recomendações como a de 

Tschope (2001, p.13) “os clientes deveriam conhecer pessoalmente o mestre- 

cervejeiro e, com ele, aprofundar-se nos conhecimentos sobre o fabrico deste 

líquido”.  

Atualmente, no Brasil, já são mais de 67 microempresas no setor, 

entre micro e nanocervejarias, com produção entre 30 a 280 mil litros mês cada, 

mas que detêm juntas, cerca de 9% da produção do país e buscam produzir 

uma cerveja de qualidade - dados da extinta Associação Brasileira de 

Microcervejarias (ABMIC). A cada ano, novos empresários investem em 

microcervejarias  e aumentam a participação no mercado. Desta forma, muito 

rapidamente, aproximar-se-ão de uma participação de mercado próxima das 

chamadas “tubaínas” as quais detêm, hoje, no mercado de refrigerantes, quase 

um terço de participação (META ONG, 2004)7. 

                                                 
6 Reinheitsgebot (Lei da Pureza da Cerveja), pelo Duque Guilherme IV da Baviera, em 23 de Abril de 1516 
7 http://www.metaong.info/node.php?id=655 acesso em 14 fev. 2010. 

http://www.metaong.info/node.php?id=655
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No Brasil, a participação do mercado das pequenas empresas do 

setor aumentou de 1,5%, em 1995, para 8,9% em 2005. Em contrapartida, 

houve um incremento de 12% no volume comercializado deste produto no 

mesmo período (FERRARI, 2007 p.6). Vê-se, pois, o crescimento e o 

surgimento significativo de novos empreendimentos cervejeiros em todo o país. 

Pode-se citar a produção da Eisenbahn, que é uma cervejaria premiada 

nacionalmente, seguidora da Lei da Pureza Alemã (Cervejaria Sudbrack) – 

Blumenau-SC e a Baden Baden, em Campos do Jordão, São Paulo, entre 

outras.  

Em Minas Gerais, mais precisamente na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte, encontram-se algumas microcervejarias, como a Falke Bier, 

Krug Bier, a KüdBier, a Baker Artesanal, a Wälls, dentre outras, que produzem  

cervejas reconhecidas dentro e fora do país, apesar de serem regionais. Ainda 

na região metropolitana, encontramos nanocervejarias como a KüdBier e 

inúmeros homebrewers que possuem cervejas premiadas em concursos 

nacionais. Esse reconhecimento é validado com a visitação de mestres-

cervejeiros de outros países, a Minas, como Charlie Papazian, (2010)8. 

As mudanças na produção e no consumo de cervejas especiais, em 

Minas Gerais, levanta a hipótese de se afirmar se a inovação seria um fator 

importante para esta alteração na forma de produção e na sobrevivência das 

microcervejarias. Bessant e Tidd (2009) afirmam que o lado positivo da 

inovação é fortemente associado ao crescimento. Novos negócios são criados a 

partir de novas ideias, pela geração de vantagem competitiva naquilo que a 

empresa pode ofertar.   

Não se pode dissociar inovação de empreendedorismo e de uma 

economia baseada no conhecimento. Contudo, o foco da pesquisa aqui 

realizada é inovação, sem deixar de considerar a questão da gestão do 

conhecimento e do empreendedorismo. Reconhecendo-se a importância destes 

assuntos para o desenvolvimento do estudo sobre inovação, fez-se necessária 

uma breve explanação a respeito de ambos os temas. 

                                                 
8  http://www.examiner.com/examiner/x-241-Beer-Examiner~y2010m2d4-Brazilian-craft-beer-made-in-the-
Valley-of-Gold#comments 
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Para Dornelas (2008, p.17), a inovação é a semente do 

empreendedorismo, “de uma ideia, surge uma inovação, e desta, uma 

empresa". O autor escolheu para a terceira edição de seu livro 

“Empreendedorismo”, um caso sobre uma bem-sucedida fabricante de cerveja 

artesanal, adquirida em 2008 pela Schincariol (Eisenbahn), para ilustrar a os 

desafios de empreender. 

 
Brasil, ser bem-sucedido como empreendedor não é tarefa fácil, 
mas aqueles que conseguem tornam-se referência pela ousadia, 
criatividade, inovação e persistência, que geralmente 
acompanham estes indivíduos diferenciados. E o melhor de tudo 
é que todos podem aprender com estes exemplos e utilizar esse 
aprendizado de forma a melhorar as suas chances de sucesso 
(DORNELAS, 2008, p.9).   

 
 Quanto ao conhecimento, Stewart (1998, p.3) deixa claro, no primeiro 

capítulo de seu livro, que o resultado do capital humano é a inovação, a 

eficiência do capital estrutural, ao citar que uma lata de cerveja produzida, hoje, 

é como um “artefato de uma nova economia baseada no conhecimento, um 

indício de como o conhecimento tornou-se o componente mais importante da 

atividade de negócios”. É, portanto, o conhecimento acumulado pelos indivíduos 

que constitui fonte de inovação e renovação.  

Para Nonaka e Takeuchi (1997, p.1) “a criação do conhecimento 

organizacional é a chave para as formas características com que as empresas 

japonesas inovam. Elas são peritas em fomentar a inovação de forma contínua, 

incremental e em espiral”. O modelo proposto para a gestão do conhecimento 

está focado na aquisição, criação, compartilhamento e registro do 

conhecimento. Os autores diferenciam muito bem o conhecimento tácito, 

profundamente enraizado nas ações e experiências do individuo, do explícito, 

processado por um computador, transmitido eletronicamente ou armazenado em 

banco de dados. A contribuição dos autores para a gestão do conhecimento é a 

compreensão de como o conhecimento tácito pode se converter em explicito, 

criando conhecimento que gera inovação e, por consequência, vantagem 

competitiva. 

A importância da inovação associada ao empreendedorismo e ao 

conhecimento é descrita por Drucker (1987). Para ele, a inovação tecnológica 
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não é apenas voltada ao campo da automação ou mesmo da genética: “na 

verdade, todos eles são exemplos da nova tecnologia, todos constituem novas 

aplicações do conhecimento ao trabalho humano, o que é em última análise, a 

definição de tecnologia” (DRUCKER, 1987, p. 16). Por inovação, afirma ser “o 

instrumento específico do espírito empreendedor”. É o ato que contempla os 

recursos com a nova capacidade de criar riqueza. “A inovação, de fato, cria um 

recurso”. (DRUCKER, 1987, p.39). O autor a considera como um meio que 

realizou mudança em atitudes, valores e comportamento como uma tecnologia 

chamada Administração Empreendedora, que tem novas aplicações no século 

XX.  

Quanto à importância do conhecimento para a inovação, tem-se ainda 

a contribuição de Lemos (1999, p.127), que afirma:  
O processo de inovação é um processo interativo realizado com a 
contribuição de vários agentes técnicos, econômicos e sociais que 
possuem diferentes tipos de informação e conhecimento. O 
arranjo de várias fontes de ideias deve ser considerado como uma 
importante maneira das empresas se capacitarem para gerar 
inovações e enfrentar mudanças, tendo em vista que a solução da 
maioria dos problemas tecnológicos implica o uso de 
conhecimento de vários tipos. 

 
 
Por este processo ser considerado interativo torna-se necessário um 

novo formato organizacional em rede, de tal forma que permita um aprendizado 

mais intensivo na geração de conhecimento e inovação (LEMOS, 1999). 

A literatura sobre inovação mostra que a tecnologia e o aprendizado 

advêm de fontes internas e também externas. Tidd; Bessant; Pavitt (2008, p.23) 

afirmam que a inovação é movida pela habilidade de manter relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito das mesmas. Ou seja, assim como os outros 

autores citados, Tidd; Bessant; Pavitt (2008) tem em comum que inovação é um 

processo que consiste em transformar oportunidades que surgirem em novas 

ideias e, então, colocá-las em prática. Para estes autores, Schumpeter é o pai 

dos estudos sobre inovação e chama a atenção para a vantagem competitiva 

que a mesma traz no início da sua implantação, pelos empresários. Assim, 

percebe-se que mesmo pesquisadores atuais tem como mentor intelectual o 

pensamento de Schumpeter.  
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Tigre (2006, p.46) também faz esta leitura sobre a “competição 

qualitativa schumpeteriana” que funciona não somente quando a inovação 

ocorre, mas, também, quando é uma possibilidade para o empresário, criando 

um monopólio temporário do inovador e auferindo, ao mesmo, maior lucro até 

que seja copiado por outros.  

 Pelos autores citados, pode-se considerar inovação como algo que 

agrega "valor" para o consumidor. Segundo Vasconcelos (2002, p.39), “vários 

autores demonstram que as empresas mais inovadoras e competitivas são 

aquelas que desenvolveram a habilidade de gerenciar o conhecimento, 

incorporando-o aos seus produtos e serviços”.  

O conhecimento do mestre cervejeiro é incorporado ao produto 

propiciando, assim, identificação à cerveja produzida (TSCHOPE, 2001). O 

cervejeiro é o representante de um produto natural, especial e com 

características diferenciadas das cervejas produzidas em grande escala, com 

menor custo e maior valor agregado. Segundo Tschope (2001, p. 17)  
 
[...] os mestres cervejeiros modernos aplicam o conhecimento explícito 
até certo ponto. A partir daí, o que passa a valer é a experiência de cada 
um para poder garantir um produto de qualidade. (...) O estudo da arte 
cervejeira é baseado em conhecimentos teóricos e empíricos que foram 
acumulados ao longo dos séculos, através de práticas continuas. 
 

1.1 Pergunta de pesquisa 
 

 

Diante do exposto, pode-se inferir, a partir do levantamento 

bibliográfico, os produtores de cervejas tem inovado no processo de produção e 

produto. A partir disso, pergunta-se como ocorre o processo de inovação em 

cervejas especiais na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH)?  

 

 

1.2 Objetivos 
 
 

O objetivo principal desta pesquisa foi analisar como ocorre a 

inovação no setor de cervejas especiais na região metropolitana de Belo 
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Horizonte, procurando-se compreender quais são suas implicações para o setor 

e a cultura cervejeira. 

 

 

1.2.1. Objetivos específicos  
 

 

Para tanto, fez-se necessário atingir alguns objetivos específicos, tais 

como: 

• Identificar os principais atores envolvidos em cervejas 

especiais da RMBH;  

• Conhecer o processo de fabricação de cervejas especiais 

realizados por estes atores; 

• Verificar se existem processos de inovação em cervejas 

especiais; 

• Verificar a contribuição destes atores ao acúmulo do 

conhecimento na produção de cervejas especiais e respectiva 

disseminação. 

 

1.3 Justificativa 
 

 

Uma vez que se credita a possibilidade de perenidade e diferenciação 

das empresas ao processo de inovação, esta pesquisa é importante para 

entender o nascimento e desenvolvimento das cervejas especiais, ou 

artesanais, na região estudada, considerando-se que as cervejarias são fonte 

de empregos e geradoras de recursos financeiros para o país. Por isto, torna-se 

importante conhecer, cientificamente, como ocorre o processo de inovação 

nestas empresas, com a finalidade de replicá-los em novos empreendimentos 

do setor e de se entender o uso da inovação para perenidade e sucesso do 

negócio nesse segmento. 

Além da justificativa apresentada, outra motivação para o 

desenvolvimento desta pesquisa é o interesse pessoal do autor após a 
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participação em cursos sobre a história da cerveja e a descoberta do universo 

das cervejas especiais. A curiosidade sobre o tema foi despertada a partir do 

conhecimento da existência de microcervejarias na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte e como elas inovam na forma do consumo de uma bebida tão 

popular no país, como é a cerveja.  

A presente dissertação foi estruturada em cinco capítulos, incluindo 

esta introdução, em que se apresentou a pergunta de pesquisa, os objetivos, a 

justificativa e a estrutura deste estudo que discorre sobre o mercado das 

cervejas no mundo e no Brasil, abordando também o movimento de 

diferenciação das cervejas especiais. 

No segundo capítulo, apresenta-se o referencial teórico, 

compreendendo a abordagem sobre a produção e a história da cerveja; a 

definição sobre as cervejas especiais e alguns atores do processo, o conceito 

de inovação adotado, processos de inovação, tipologia, medição e alguns 

indicadores, que serão a principal contribuição desse referencial teórico para a 

pesquisa de campo da dissertação. 

No terceiro capítulo, descreve-se a metodologia de pesquisa adotada, 

incluindo-se a explicação sobre o tipo de pesquisa, a definição da unidade de 

análise e seus sujeitos, os instrumentos de coleta de dados e as estratégias 

utilizadas para se analisar os dados obtidos.  

No quarto capítulo, apresenta-se a análise dos dados coletados por 

meio das entrevistas, da observação e da pesquisa documental. 

No quinto capítulo, são apontadas as conclusões alcançadas ao longo 

do trabalho, além de limitações e das novas possibilidades de pesquisa.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO. 
 

 

Este capítulo apresenta os principais conceitos usados na pesquisa, 

tais como inovação e a cultura cervejeira. Dividido em dois itens, o primeiro 

refere-se aos conhecimentos sobre cerveja e está subdividido em três itens que 

procuram delimitar o conceito de cerveja especial e a história da cerveja; a 

produção e a inovação destas cervejas. O segundo item é o marco teórico da 

pesquisa que trata, em um primeiro momento, do conceito de inovação definido 

pelos autores clássicos e pelos atuais e, em seguida, aborda os tipos de 

inovação, o processo; a medição de inovação e seus correlatos. 

 

 

2.1. Cerveja: conceito, história e produção.  

 

 

Mais próximo da denominação que se conhece hoje, cerevisia ou 

cervisia era o nome latino dado pelos gauleses à bebida feita da cevada e de 

cereais em homenagem a Deusa Ceres, deusa da colheita e da fertilidade. 

(MORADO, 2009). 

A definição de cerveja no Brasil se dá pelo Decreto nº 2.314, de 4 de 

setembro de 1997, Art. 64. Cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica 

do mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da 

levedura, com adição de lúpulo. Portanto, uma cerveja é qualquer uma das 

variedades de bebidas alcoólicas produzidas pela fermentação de matéria como 

amido, derivada de cereais ou de outras fontes vegetais. A origem do nome 

advém da diversidade de palavras usadas para designar a bebida feita a partir 

de malte de cereais.  

 
 
 
 
 



25 
 

2.1.1 Cerveja: Conceito e História  
 
 
A cerveja produzida pelas microcervejarias9, nanocervejeiros10 e 

homebrewers11 é, geralmente, denominada como cerveja especial, que é uma 

categoria que abriga as cervejas não apenas de qualidade superior, mas 

consideradas pelo alto valor agregado. Em geral, são cervejas que utilizam 

receitas ou processos de fabricação diferentes das de fabricação em larga 

escala. Essas cervejas nem sempre são chamadas de Premium e normalmente 

não se autodenominam “Especial”. Tem-se como exemplos a DeuS, Eisenbahn 

Lust, Monasterium, Pilsener Urquel, Strong Suffolk, dentre outras. 

Existe muita controvérsia quanto à data precisa do surgimento da 

cerveja. De qualquer forma, em diversos sites e outros trabalhos, científicos ou 

não, constata-se que ela é uma bebida milenar.  

Morado (2009, p.21) afirma que “a trajetória da cerveja se confunde 

com a própria história da humanidade”, pois em diversos momentos e citações 

podemos identificar a presença da bebida na história. Há evidências de que a 

prática da cervejaria originou-se na região da Mesopotâmia onde a cevada 

cresce em estado selvagem. Os primeiros registros de fabricação de cerveja 

têm aproximadamente 6.000 anos e remetem aos Sumérios. A Suméria ficava 

entre os rios Tigre e Eufrates, na área da Mesopotâmia do Sul.  

Provavelmente, os sumérios descobriram o processo de fermentação 

por acaso. Naturalmente, ninguém sabe, hoje, exatamente como isto ocorreu, 

mas, existe a hipótese de que uma parte do pão de cevada ficou molhado e 

esquecido. Após algum tempo, o pão começou a fermentar e resultou numa 

polpa inebriante que foi provada e apreciada. A primeira cerveja foi, 

provavelmente, um acidente.  

Na Suméria, cerca de 40% da produção dos cereais destinavam-se 

às cervejarias chamadas "casas de cerveja", mantida por mulheres. Uma antiga 

placa de argila gravada com a língua suméria indica que a fabricação de cerveja 

                                                 
9 Microcervejaria - empreendimentos que visam produzir cerveja com diferencial local, atendendo a 
argumentos de tradição e/ou qualidade diferenciada. 
10 Nanocervejeiros - homebrewers que investiram mais em equipamentos aumentaram a sua 
produção em até 200L, mas não o bastante para se transformarem em microcervejarias. 
11 Homebrewer - definido como o produtor cervejeiro em instalações caseiras, em pequenas 
quantidades e de forma artesanal, segundo Morado (2009).  
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era uma profissão feminina e altamente respeitada. Esta placa tem pictográficos 

que representam as etapas para se fazer cerveja: a cevada, o pão cozinhando, 

o pão desintegrado sendo posto na água, a massa sendo feita e, então, uma 

bebida. 

 Os sumérios aperfeiçoaram este processo e são reconhecidos como 

a primeira cultura civilizada a fabricar a cerveja, “a divina bebida” que ofereciam 

aos seus deuses como, por exemplo, em 1800 A.C. ofereciam em celebração a 

deusa Ninkasi, e ela nasceu da “água fresca cintilante” e foi feita para “saciar o 

desejo” e “satisfazer o coração”. 

Quando o império sumério desmoronou, os babilônios transformaram 

as leis da Mesopotâmia e incorporaram a cultura suméria à sua própria. Em 

consequência, adquiriram o conhecimento para fabricar a cerveja. Os babilônios 

fabricaram, pelo menos, vinte tipos diferentes de cerveja, sendo 8 (oito) 

fermentadas com emmer 12 puro, 8 (oito) de cevada pura e 4 (quatro) de mistura 

de grãos. Nesta época a cerveja era turva e não filtrada e era bebida com ajuda 

de palha para evitar que o resíduo da fermentação alcançasse a boca, pois era 

muito amargo. O 6º rei babilônio, Hamurábi, decretou, por volta de 1730 A.C., 

uma coleção de leis sobre a cerveja, dentre as quais havia uma que estabelecia 

uma ração diária de cerveja per capita e a punição por afogamento do cervejeiro 

em sua própria bebida, caso a mesma fosse intragável.  

Na Idade Média, a produção de cerveja era uma atividade caseira, de 

responsabilidade das mulheres e para o consumo da família. A preferência pela 

bebida se dava pelo baixo custo, principalmente em relação ao vinho e servia 

de complemento à alimentação. 

As iniciativas de produção em maior escala aconteceram nos 

mosteiros do Século VI, dando o nome a um tipo de cerveja, as Abadias. Os 

mosteiros eram locais em que havia conhecimento, desenvolvimento de 

técnicas e capacidade de registros das receitas. (MORADO, 2009)  

Neste sentido, pode-se falar em acumulação e distribuição do 

conhecimento, mesmo que em escala menor para aquele grupo restrito dos 

abades. Estes foram os primeiros pesquisadores sobre a cerveja, aprimorando 

                                                 
12 Tipo de grão e similar pré-histórico do trigo 
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seu método de fabricação e introduzindo a inovação de conservação a frio da 

bebida.  

Em um passado menos longínquo, para se manter a qualidade da 

cerveja foi promulgada uma lei, a Reinheitsgebot (Lei da Pureza da Cerveja), 

pelo Duque Guilherme IV da Baviera, em 23 de Abril de 1516. Esta lei instituiu 

que a cerveja deveria ser fabricada apenas com os seguintes ingredientes: 

água, malte de cevada e lúpulo (a levedura de cerveja não era conhecida à 

época). Isto se constitui em um dos mais antigos decretos alimentares da 

Europa, que perdura até hoje na Alemanha.   

A promulgação da Lei da Pureza, em 1516, procurava dar garantia do 

produto ao consumidor de que seria a cerveja alemã de mais alta qualidade, 

uma inovação na época, e que perdura por mais de 400 anos. Ainda é uma 

referência usada pelas cervejarias para indicar a alta qualidade do produto e em 

campanhas de divulgação com este “selo” de garantia, embora tenha perdido 

força atualmente em função da pressão de mercado. 

Em Paris, na época, estabeleceu-se a exigência de três anos de 

formação para aqueles que quisessem se habilitar a abrir uma cervejaria 

comercial.  

No Século XIX, o ressurgimento do valor da cerveja veio com os 

avanços tecnológicos e a mudança no processo de produção. As exigências da 

época de se produzir cerveja apenas no inverno e guardá-las para consumo no 

verão, propiciou o surgimento da chamada cerveja tipo Lager (que significa 

“guardada, armazenada”), que tinha características de sabor mais acentuado e 

aparência clara e leve: era a descoberta da fermentação a frio. (MORADO, 

2009) Naquela época, não se conheciam as leveduras, que tornavam estas 

cervejas diferentes, e acreditava-se que houve mutação dos micro-organismos 

da fermentação.  

No Século XXI, a cultura cervejeira apresentou um grande 

crescimento. O desenvolvimento tecnológico, o renascimento da produção 

caseira de cerveja (homebrewing) e a nova geração de microcervejarias por 

todo o mundo trazem inovações aos consumidores, por meio da oferta de 

produtos de qualidade e diversificados. Já podem ser encontrados, nas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_IV_da_Baviera
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1516
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerveja
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cevada
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BApulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Levedura_de_cerveja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimenta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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gôndolas dos supermercados, tipos de cervejas de acesso a um público restrito 

há poucos anos atrás.  

Será que o produto cerveja, existente há séculos no mundo, pode ser 

considerado apenas como uma técnica de produção já conhecida e controlada? 

Para responder a isto, a seguir discute-se sobre a inovação no processo de 

produção em cervejas.  

 

 

2.1.2 Processo de produção da cerveja e inovação. 
 

 

A produção da cerveja é bastante simples. A cevada maltada é moída 

e colocada em infusão; em seguida é coada, fervida com lúpulo e novamente 

coada. Acrescenta-se levedura e deixa-se fermentar. Essa mistura, o mosto, é 

deixada em repouso para maturação. A levedura é separada do mosto e estará 

pronta para ser consumida. 

Este processo, aparentemente simples, requer muito conhecimento e 

prática, pois envolve várias e complexas reações químicas e bioquímicas que 

devem ocorrer sob rigoroso controle. (MORADO, 2009). De acordo com 

Tschope (2001), a fabricação de cerveja não se constitui apenas como uma 

técnica e sim como uma tradição milenar. 

Uma inovação importante relacionada à cerveja é a introdução do 

lúpulo na composição do produto no Século IX, levando a um melhor controle da 

produção e conservação da bebida. 

De produção caseira para consumo da família, a bebida passa a ter 

status de negócio com características de uma “indústria rudimentar” na estrutura 

social da época, que se iniciava com a aglomeração das pessoas em vilas e 

pequenas cidades. 

Com o acúmulo de conhecimentos, surge a figura dos especialistas 

em cerveja, que se ocupavam do plantio, da fabricação, indo até a 

comercialização do produto. É a figura do artesão da cerveja que, para aumento 

da sua produção agrupava-se com os produtores locais e com estes 

compartilhava técnicas, negociações de compra de matéria prima e 
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comercialização dos produtos. É o esboço das manufaturas que se agrupam 

para uma maior produção e distribuição do produto. 

Um impulso dado à produção da cerveja foi a avidez pela 

arrecadação de impostos, pois se tornava uma atividade lucrativa, que 

necessitava de promover o aperfeiçoamento dos artesãos e incrementos no 

produto.  

Uma inovação no processo produtivo foi a utilização do coque para a 

secagem do malte, que permitia que os grãos não fossem torrados e não 

tivessem cheiro de fumaça, produzindo assim uma cerveja mais clara. 

No início do Século XIX, Sedlmayr II, de uma tradicional família de 

cervejeiros, desenvolveu um método de secagem via aquecimento indireto, 

tornando o processo de produção do malte mais controlado. (MORADO, 2009) 

A cerveja Pilsen também surgiu devido às inovações na produção 

implantadas pelo mestre cervejeiro Josef Groll, que dominava os novos 

conhecimentos sobre secagem e que conseguiu fazer uma cerveja clara, que 

combinada com a vocação de produtores dos cristais da Boêmia, “caiu no 

gosto” dos apreciadores da cor, brilho e do colarinho da nova cerveja. 

Com a invenção da máquina a vapor e inovações trazidas pela 

Revolução Industrial, como a melhoria no sistema de refrigeração e nos meios 

de transportes, a cerveja torna-se, de vez, uma atividade de escala industrial.  

Outra inovação e curiosidade apresentada por Morado (2009) é que 

as descobertas da fórmula da fermentação por Lussac e do processo de 

pasteurização por Louis Pasteur passaram a ser interessantes para a 

diversificação da produção da cerveja e uma inovação nos estudos da 

microbiologia.  

Atualmente, inúmeros equipamentos próprios para microcervejarias 

estão acessíveis a cervejeiros que querem produzir em espaços reduzidos, bem 

como assessoria de mestres cervejeiros que acumularam o conhecimento sobre 

o estado da arte na produção da cerveja.  

Justamente esses conhecimentos acumulados ao longo dos anos são 

usados pelos mestres cervejeiros na produção de cervejas especiais e no 

desenvolvimento de microcervejarias pelo mundo. 
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Para compreensão do tema sobre inovação em cervejas especiais, 

faz-se necessário defini-las, como apresentado a seguir. 

 

 

2.1.3 Definição de cervejas especiais  
 
 

A definição do termo adotado neste trabalho será o de “cervejas 

especiais”: cerveja com sabores e aromas diferentes, com posicionamento de 

mercado por alta qualidade e alto preço, atendendo à necessidade do 

consumidor por produtos diferenciados, contrário as cervejas produzidas em 

massa pelas megacervejarias. (TSCHOPE, 2001). Neste trabalho, o termo 

cerveja especial será usado como correlato ao termo de cerveja artesanal, 

embora alguns autores discordem desta nomenclatura, conforme Morado (2010, 

p.309) 
“há muita controvérsia quanto a essa categorização, porque o 
termo artesanal pode levar a duas interpretações contraditórias: 
produto feito com cuidado e carinho e em pequena escala versus 
produto feito sem controle rigoroso e sujeito a pequenas 
variações de volume e qualidade”.13  

 
Vários atores participam do universo das cervejas especiais. Dentre 

eles, um dos mais conhecidos é a microcervejaria. Microcervejaria é outro 

conceito adotado e delimitado no estudo, que, para Reinold14 “a microcervejaria 

é um sistema que permite a produção de qualquer tipo de cerveja em pequenas 

quantidades para consumo no local ou eventual envasamento para consumo em 

outros locais”. Do ponto de vista tecnológico, para ser considerada 

microcervejaria, esta deve possuir um conjunto de equipamentos desenvolvido 

para a fabricação de cervejas como hobby ou para uso profissional. Permite 

também o desenvolvimento de cervejas em escala de laboratório, sem a 

necessidade de se ocupar os equipamentos de produção industrial. Este 

conceito de produção satisfaz a demanda do consumidor (TSCHOPE, 2001), 

uma vez que busca atuar em um nicho de mercado demarcado pela cerveja que 

                                                 
13  APÊNDICE  E , na entrevista Morado afirma que “Cervejas diferentes de Pilsen, que muitos chamam de 
especiais. Eu não concordo com esta nomenclatura”  e também em no site 
http://www.ronaldomorado.com.br/pagina/artigos acesso em 20 out. 2010. 
14 http://www.cervesia.com.br/processo.html site propriedade de Matthias Rembert Reinold acesso em 07 nov. 
2010 

http://www.ronaldomorado.com.br/pagina/artigos
http://www.cervesia.com.br/processo.html
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atende a um cliente que busca a individualidade e está disposto a pagar por 

isso. 

Retornando à definição de Morado (2009), o termo microcervejarias 

surgiu recentemente para designar empreendimentos que visam produzir 

cerveja com diferencial local, atendendo a argumentos de tradição e/ou 

qualidade diferenciada, não se preocupando com a questão da produção 

industrial. 

 Para Morado (2009), muitas microcervejarias se intitulam “cervejarias 

artesanais”, mas nem toda cervejaria artesanal é uma microcervejaria, para 

tanto as microcervejarias devem ser independentes de grandes grupos do setor 

de bebidas em termos de participação de capital. São consideradas tradicionais 

ao usar o “puro malte” em seus produtos e não serem muito grandes, ou seja, 

não produzem mais de 2,8 milhões de hectolitros/ano, segundo a Brewers 

Association nos Estados Unidos. 

Outro importante ator para o estudo de cervejas especiais é o 

homebrewer, definido como o produtor cervejeiro em instalações caseiras, em 

pequenas quantidades e de forma artesanal. (MORADO, 2009) Geralmente, a 

sua produção de cerveja fica em torno de 70 litros/mês e é voltada para 

consumo próprio e para amigos. No Brasil, os homebrewers criaram as 

associações dos cervejeiros caseiros, as ACERVAS – Associação de 

Cervejeiros Artesanais - , como forma de discutir a cultura cervejeira e trocarem 

experiências.  

Um novo ator está surgindo neste cenário, os chamados 

nanocervejeiros. Esses foram homebrewers que investiram mais em 

equipamentos, aumentaram a sua produção, mas não o bastante para se 

transformarem em microcervejarias. Por convenção, determina-se 

"nanocervejarias" a produção de até 200 litros por fabricação de cerveja, 

segundo um fornecedor de equipamentos de produção de cerveja15.  

Um ator importante neste segmento é a pessoa do mestre cervejeiro. 

Morado (2009) afirma que o mestre cervejeiro é quem prima pelos padrões 

técnicos e busca produzir a bebida de acordo com as melhores práticas. É o 

mestre cervejeiro guardião da cultura cervejeira.  
                                                 
15  Termo usado de acordo com a capacidade produtiva por Roman http://www.romanmaquinas.com.br/  
acesso em: 12 out.2010 

http://www.romanmaquinas.com.br/
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No Brasil, o único curso que forma técnicos cervejeiros é oferecido 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em Vassouras-RJ16. 

Para se tornar mestre cervejeiro deve-se continuar a formação no exterior, 

segundo entrevista do programa de nº 27 do Pão&Cerveja, da CBN – Central 

Brasileira de Notícias.  Geralmente, a formação no exterior ocorre em escolas 

na Alemanha e na Bélgica como podemos ver no site de Paulo Schiavetto 

formado em Louvain-la-Neuve, Bélgica, um dos principais mestres-cervejeiros 

de Belo Horizonte17. 

A massificação também é discutida por Pine II (1994), quando 

apresenta o conceito de customização maciça, em oposição à produção em 

massa, que pode auxiliar no entendimento do crescimento e no consumo de 

cervejas especiais. Na produção em massa, são regras: os produtos 

padronizados, os mercados homogêneos, o longo ciclo de vida e o 

desenvolvimento de produtos. Hoje, a variedade e a personalização suplantam 

produtos padronizados e surgem mercados heterogêneos e fragmentados (PINE 

II, 1994). Um exemplo citado pelo autor é o que acontece na indústria de 

refrigerantes e cervejas. (PINE II, 1994, p. 42 e 43) 

 
[...] “Uma cerveja costumava ser uma cerveja, como Greg 
Prince, editor da Beverage World relatou: 
Ah, aqueles bons velhos tempos. Se você quisesse uma cerveja 
tinha uma variedade simples de tipos a escolher.  
Se estivesse quente, poderia pedir uma cerveja gelada. 
Se alguém estivesse pagando poderia pedir por uma cerveja de 
graça. Se estive em Ohio, poderia pedir por uma cerveja mais 
próxima.” 

 

Como relata o mesmo autor, o mercado básico e homogêneo da 

produção em massa, foi dividido em inúmeros tipos de cerveja: light, não 

alcoólica, à base de malte, cerveja seca, e outros nichos preenchidos por “micro 

fabricantes de cervejas”. A justificativa para estas mudanças são as alterações 

nas necessidades e vontades do consumidor, e especialmente mudanças 

demográficas. Os fabricantes criaram diversos setores que atendessem aos 

diferentes estilos de vida e personalidade de seus consumidores. Para os mais 

                                                 
16  Curso Técnico Cervejeiro http://www.senai.br/sb/sb71/materia71.htm acesso em: 12 out. 2010 
17  Paulo Schiavetto,  importante mestre cervejeiro de Minas Gerais com formação na Bélgica.  
http://cervejeiro.com/about/paulo-schiaveto/  acesso em: 12 out. 2010. 

http://www.senai.br/sb/sb71/materia71.htm
http://cervejeiro.com/about/paulo-schiaveto/
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exigentes, as microcervejarias, as nanocervejarias, os brewpubs, homebrewing 

buscam atendê-los com produtos em menor escala, mas de alto valor agregado. 

Questiona-se, então, se a produção de cervejas “especiais” com 

sabores diferentes, o posicionamento de mercado por alta qualidade e alto 

preço, atendendo à necessidade do consumidor por produtos diferenciados, 

pode ser considerada uma inovação. Para a compreensão dessa questão, será 

abordado, a seguir, o tema da inovação. 

 

 

2.2. INOVAÇÃO: CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS  
 
 
Neste item, é apresentada uma revisão da literatura desenvolvida por 

importantes autores que pesquisaram o tema em inovação, as ideias dos 

clássicos e dos autores contemporâneos sobre o tema, incluindo a tipologia 

adotada por eles, o conceito de processo e gestão da inovação e sua medição. 

A inovação, muito mais que uma ferramenta gerencial, algo passageiro ou um 

modismo, é essencial para o entendimento de crescimento e perenidade das 

empresas. (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2008). 

 

 
2.2.1 O Conceito de Inovação  

 

 

Inovação é um conceito tratado mundialmente e, sempre se relaciona 

com a competitividade e a perenidade das empresas, podendo ser conceituada 

como “uma atividade complexa, diversificada, em que vários componentes 

interagem e que as fontes de dados têm de refletir este fato” (MANUAL OSLO, 

1997, p.17).   

O Manual de Oslo traz diretrizes sobre inovação tecnológica, 

preconizadas pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), as quais são referência para aferição das atividades de 

inovação na indústria.  
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Schumpeter (1982)18, em seu livro “Teoria do Desenvolvimento 

Econômico”, discorre sobre o ciclo econômico, e afirma que o mesmo não se dá 

de forma contínua e gradual. Ele se dá de maneira contraditória, com 

incidentes, propostas contrárias e contratempos.  

No ensaio “A resposta criativa em história econômica” o autor fala 

sobre a importância da inovação na teoria da mudança econômica.  
[...} Quando as indústrias têm expansão da atividade na prática 
corrente, seja por necessidade de aumento da população ou 
tarifas protecionistas, diz que tem uma “resposta adaptativa”. E 
sempre que a economia como um todo, ou dada indústria ou 
algumas empresas do setor fazem qualquer coisa diferente, 
qualquer coisa que esteja fora do âmbito das práticas existentes, 
podemos falar de resposta criativa (SCHUMPETER, 1996, p. 
203).  

 

No ponto de vista de Schumpeter (1996), para que a resposta criativa 

ocorra, três características são necessárias:  

1. Do ponto de vista do observador, que domina todos os 

fatos relevantes, somente pode ser compreendida ex 

post19. 

2. A resposta criativa modela todo o curso de 

acontecimentos subsequentes e seu resultado a longo 

prazo, por isto é essencial no processo histórico. 

3. A resposta criativa depende de qualidade das pessoas 

disponíveis numa sociedade, qualidade relativa das 

pessoas em dado campo de atividade, relativa à qualidade 

existente e com as decisões individuais, ações e padrões 

de comportamento. 

 

Este pensamento delimita muito bem o conceito de inovação a ser 

utilizado no trabalho. Uma importante contribuição do autor é a diferença básica 

entre invenção e inovação, inventor e empresário.  

                                                 
18 Original em alemão Theorie der Wirtschatftlichen Entwicklung em 1964. 
19 Estudo realizado após a ocorrência de variações na variável dependente no curso natural dos 
acontecimentos 
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A invenção é uma nova ideia criada e que possui potencial para 

exploração comercial, enquanto inovação baseia-se na mesma ideia quando 

explorada comercialmente de qualquer forma, segundo Schumpeter (1996) 20. 

O autor diferencia o empresário do inventor. O inventor é o que 

produz novas ideias, o empresário apresenta "coisas feitas", coisas que podem 

ou não incorporar algo cientificamente novo. As "novas coisas feitas" é um 

processo que produz consequências na economia e na sociedade, que são em 

parte essenciais da realidade capitalista. 

Pode-se dizer que a visão de Schumpeter sobre a inovação e o 

empresário influenciou, sobremaneira, os trabalhos de outros autores sobre 

inovação, o empreendedor e sua função na sociedade moderna, a exemplo de 

Drucker (1987), Tigre (2006), Tidd; Bessant; Pavitt (2008), dentre outros. 

Drucker (1987) concorda com o pensamento de Schumpeter, que 

postulava sobre o desequilíbrio dinâmico provocado pelo empreendedor 

inovador, em vez de equilíbrio e otimização. O desequilíbrio é a "norma" de uma 

economia sadia e a realidade central para a teoria e a prática econômica. 

Pelos autores citados, pode-se considerar inovação como algo que 

agrega "valor" para o consumidor.  

Para o entendimento sobre o conceito de inovação, dever-se-á 

identificar os tipos de inovação adotados pelos empresários e pelos consultores 

do setor, como será apresentado a seguir.  

 

 

2.2.2 Tipos de inovação  
 

 

Diversas são as tipologias sobre inovação. Os autores pesquisados 

apresentam a tipologia de acordo com o enfoque de inovação adotado em suas 

pesquisas sobre o tema. Embora se encontre diversas tipologias, existem 

muitas semelhanças entre elas. O que pode ser notado na literatura pesquisada 

é que, possivelmente, os autores se inspiraram nas mesmas fontes teóricas. 

                                                 
20 Original em inglês Essays: On Entrepeuneurs Innovation, Business Cycles, and the Evolutioun of 
Capitalism  1989 
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A tipologia adotada inicialmente por Tidd et al (2008, p.30), busca 

quatro categorias abrangentes para classificar inovação: 

• Inovação do produto – mudanças nas coisas 

(produtos/serviços) que uma empresa oferece; 

• Inovação de processo – mudanças na forma em que 

produtos/serviços são criados e entregues; 

• Inovação de posição – mudanças no contexto em que 

produtos/serviços são introduzidos; 

• Inovação de paradigma – mudanças nos modelos mentais 

subjacentes que orientam o que a empresa faz. 
 

Esta tipologia pode ser representada graficamente como os 4P´s da 

inovação como na FIG. 1, demonstrando onde a organização pode operar a 

inovação para criar vantagens estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIGURA 1 O espaço para Inovação 
Fonte: Tidd et al. 2005 

 

De acordo com Tidd; Bessant; Pavitt (2008), as inovações 

incrementais e radicais trabalham na dimensão do grau de novidade envolvida. 

As primeiras ocorrem em maior frequência em relação às inovações radicais. 

Estas causam uma mudança descontínua e são importantes na gestão da 

qualidade total e na eficiência a longo prazo. 

PARADIGMA 
Modelo Mental 

(increm
ental. radical) 

 
 

PROCESSO PRODUTO (incremental... radical) 
Inovação (Serviço) (incremental.... radical) 

(increm
ental. radical) 

POSIÇÃO
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Pode-se, também, classificar as inovações por seu grau de inovação 

e extensão das mudanças que havia antes. Conforme a taxonomia de Freeman 

(1997) apud Tigre (2006), os tipos de mudanças das inovações podem ser 

dividas em: 

1. Incremental – tem como características os 

melhoramentos e modificações cotidianas; 

2. Radical - apresenta as características de saltos 

descontinuados na tecnologia de produtos e processos; 

3. Novo sistema tecnológico – as características relativas 

a mudanças abrangentes que afetam um ou mais setores e 

dão origem a novas atividades econômicas; 

4. Novo paradigma tecnoeconômico – são mudanças que 

afetam toda a economia envolvendo mudanças técnicas e 

organizacionais, alterando produtos e processos, criando 

novas indústrias e estabelecendo trajetórias de inovações 

por várias décadas.  

 

Vários exemplos de inovações incrementais são facilmente 

encontrados na literatura científica pesquisada: na produção de chips, na 

utilização de plataformas de fabricação de carros, nos casos de produtos e na 

inovação de processo. Por outro lado, as inovações radicais ou descontínuas 

são proporcionalmente menor frequência em relação às incrementais.  

 
Uma teoria sobre a inovação descontínua é defendida por 

Christensen (2001) chamada de “inovação por ruptura”. Em certos casos, como 

o exemplo das indústrias de disco rígido, nas quais este autor aprofundou seus 

estudos, o mercado é o verdadeiro gatilho da inovação, pois mostra as falhas de 

grandes empresas bem-sucedidas que não deram a atenção devida à nova 

tecnologia, aos novos mercados com suas necessidades e expectativas muito 

diferentes dos existentes e, assim, faliram.  

Os cinco princípios de uma inovação de ruptura apresentados por 

Christensen (2001) são base para o “dilema da inovação” para o qual as 

empresas estabelecidas devem atentar aos sinais para não ocorrer insucesso. 
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1. As companhias dependem de clientes e investidores 

para gerar recursos; 

2. Mercados pequenos não solucionam a necessidade 

de crescimento de grandes empresas 

3. Mercados que não existem não podem ser analisados; 

4. A capacidade de uma organização define suas 

incapacidades; 

5. O abastecimento de tecnologia pode não ser igual à 

demanda de mercado. 

 

Pode-se concordar com Tidd; Bessant; Pavitt (2008) que um ponto 

bastante comum entre os estudiosos e pesquisadores do tema inovação é a 

aceitação quanto a classificação em inovação incremental e radical.  

Já Magalhães (2007), por sua vez, propõe uma abordagem holística 

da inovação, segundo a qual existe uma concorrência por recursos em todas as 

fases da cadeia de construção de valor. Assim, as inovações podem ser 

desenvolvidas em cinco dimensões, a saber: 

 

1. Processos (Gestão da Qualidade) 

2. Tecnologia (Gestão da Produção e PD&I) 

3. Mercado (Gestão orientada para o Mercado) 

4. Conexões (Gestão de Negócios Colaborativos) 

5. Pessoas (Gestão competitiva dos Recursos Humanos) 

 

O entendimento dos tipos de inovações, pelos empresários, é 

importante para se demonstrar que a inovação, como forma de se obter 

vantagem competitiva, deve ser um processo gerido com muita atenção, por ser 

um desafio para aqueles que querem se manter no mercado. Por isto, o próximo 

aspecto a ser abordado refere-se ao processo da inovação. 
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2.2.3 Processo de Inovação versus Gestão da Inovação 
 
 
A inovação é importante em todos os setores da economia, pois pode 

aumentar a competitividade e perenidade das empresas em relação aos seus 

concorrentes, por meio da melhoria de processos ou dos produtos. 

A necessidade de gerenciar a inovação é um dos grandes desafios 

dos empreendedores. Tidd; Bessant; Pavitt (2008) afirmam que a gestão da 

inovação é “difícil e arriscada”, uma vez que a maioria das inovações não se 

torna sucesso comercial.  

Outro desafio de gestão é o entendimento das pessoas sobre o termo 

inovação. Para isto, faz-se necessário definir muito bem este conceito, 

entendendo-o como “um processo de fazer de uma oportunidade uma nova 

ideia e de colocá-la em uso da maneira mais ampla possível” (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2008, p.86). 

Devido a estas razões, optou-se por pesquisar os processos de 

inovação. O processo de inovação pode ser representado de uma maneira 

esquemática, conforme apresentado por Tidd; Bessant; Pavitt (2008) na FIG. 

02.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Implementar Buscar Selecionar (Adquirir, Executar, Lançar, Sustentar) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprender 

Tempo 

FIGURA 2 -  Representação simplificada do processo de Inovação 
Fonte: Tidd et al (2008, p.88) 

 

O processo apresentado de inovação ocorre basicamente em todas 

as empresas, segundo Tidd; Bessant; Pavitt (2008). O buscar é analisar o 
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cenário à procura de ameaças e oportunidades para a mudança. O item 

selecionar é decidir, entre os sinais apresentados no cenário, a qual deles irá 

responder. E, finalmente, implementar é traduzir a ideia nova em algo novo e 

lançar no mercado. Para a fase de implementação de uma inovação são 

necessárias algumas etapas importantes: 

• A aquisição de conhecimento para a inovação. 

• Execução do projeto sob condições de 

imprevisibilidade. 

• Lançamento da inovação no mercado e o seu 

gerenciamento inicial 

• Sustentabilidade de adoção e o uso da inovação a 

longo prazo. 

Este ciclo apresenta às empresas uma oportunidade de 

aprendizagem, de maneira a construir uma base de conhecimento e melhorar o 

processo de gestão. Tidd; Bessant; Pavitt (2008) afirmam que isto nem sempre 

ocorre, e uma crítica neste sentido é que surgem falhas na gestão da inovação. 

A respeito da primeira fase citada acima, as organizações podem 

adquirir conhecimento pela experiência, aquisição ou experimentação 

(BESSANT & TIDD, 2009), sendo esta última uma maneira mais sistemática de 

se trabalhar o conhecimento; e um recurso central nas atividades de pesquisa 

de mercado e de algumas alianças organizacionais.  

A aquisição pode resultar em aprendizagem organizacional, 

dependente da razão da aquisição e do processo de transferência. A 

abordagem é mais ativa e envolve etapas de análise dos ambientes externos e 

internos, que também é a primeira etapa no processo de inovação. 

Bessant e Tidd (2009) compartilham com as ideias e o modelo 

proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) quanto aos quatro ciclos que envolvem 

a gestão do conhecimento individual para o organizacional, a saber: 

socialização, externalização, combinação e internalização. 

Traduzir conhecimento em inovação foi demonstrado por Bessant e 

Tidd (2009) baseado no modelo de David Tranfield et al (2006) que mapearam 

as diferentes fases de inovação identificando-as com as  rotinas de 

conhecimento, como pode-se observar na FIG. 3.  
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Gestão do conhecimento para inovação

Fases do
processo de

inovação
Descoberta Realização Sustentação

 
FIGURA 3 – Modelo hierárquico de processo de gerenciamento de conhecimento para 
inovação. 
Fonte: Tranfield et al apud Bessant, 2006. 
 

Apesar de apresentar algumas etapas em comum, o processo de 

inovação depende de alguns aspectos que influenciam diretamente o 

gerenciamento: as estratégias adotadas, o tamanho e setor em que a empresa 

atua, entre outros. As estratégias usadas pelos empresários, quanto à inovação, 

tratam de avaliar as oportunidades e ameaças na etapa de seleção das ideias 

que darão um direcionamento estratégico à empresa. 

Grandes e pequenas organizações, para terem vantagem competitiva, 

adotam diversas estratégias. Porter (2004) apresentou na década de 1980 um 

modelo de estratégia até hoje utilizado. A visão de Michael Porter é que cinco 

são as forças que formam a competição industrial, tais como: o relacionamento 

com os fornecedores, o relacionamento com os compradores, novos entrantes 

no mercado, introdução de produtos substitutos e rivalidade entre as empresas 

estabelecidas. Para interagir com estas forças, o autor apresenta quatro 

estratégias genéricas de mercado que as empresas devem escolher: 

 

1. Liderança de custo total 

2. Diferenciação do produto 

3. Foco no custo 

4. Foco na diferenciação. 

 

Buscar ArticularCapturar Contextualizar Aplicar Avaliar ReinovarApoiar Rotinas
Genérica

ATIVIDADES IDIOSSINCRÁTICAS DA GESTÃO DO CONHECIMENTO
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As estratégias de Porter (2004) constituem referência para aqueles 

que estudam sobre gestão da inovação, embora seja passível de críticas como 

explicitado por Tidd; Bessant; Pavitt (2008, p.143):  

  
Porter subestima o poder da mudança tecnológica de transformar 
as estruturas industriais e supervalorizar a capacidade dos 
administradores de criar e implantar estratégias de inovação.  

 

As propostas de Porter (2004) são dirigidas para as grandes 

empresas complexas, embora nas publicações relacionadas às estratégias no 

mercado de cervejas e bebidas, Seixas (2002), Salgado (2008) e Domingues 

(2008) não o citam como referência, mesmo utilizando-se dos termos 

desenvolvidos por aquele autor para análise das grandes cervejarias.  

As pequenas empresas também precisam se preocupar com o 

processo de inovação e com sua posição de mercado. Apesar de elas 

apresentarem algumas vantagens sobre as grandes, principalmente, em 

agilidade e rapidez de decisão, têm limitações de recursos que demandam mais 

criatividade na implantação da gestão da inovação.  

De acordo com Tidd; Bessant; Pavitt (2008, p.146) as pequenas 

empresas inovadoras possuem as seguintes características:  

• Objetivos semelhantes – desenvolver e combinar 
competências tecnológicas para fornecer produtos e serviços 
que satisfaçam o cliente melhor do que as demais alternativas. 
• Forças organizacionais – facilidade de comunicação, 
velocidade na tomada de decisão, índice de comprometimento 
da equipe e receptividade à novidade. 
• Fraquezas tecnológicas – gama especializada de 
competências tecnológicas, inabilidade para desenvolver e 
gerenciar sistemas complexos, inabilidade para financiar 
programas de risco a longo prazo. 
• Setores diferenciados – pequenas empresas trazem 
contribuição maior à inovação em determinados setores.  

 

As pesquisas sobre inovação em pequenas empresas são mais 

escassas e, em sua maioria, ocorrem em empresas de alta tecnologia. Tidd et al 

(2008, p.567) apresentam resultados de uma pesquisa realizada no Reino Unido 

na qual as pequenas empresas apresentam algumas características 

semelhantes: 
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• Envolvem, mais provavelmente, na inovação de produto, 
em vez de processo; 
• São centradas em produtos para mercados de nicho; 
• Serão mais comuns entre produtores de produtos finais; 
• Envolverão, com frequência, alguma forma de ligação 
externa; 
• Tendem a ser associadas a crescimento de produção e 
emprego. 

 
Bhaskaran (2006) escreve um artigo sobre inovação incremental e 

desempenho das pequenas empresas do ramo do varejo alimentar. Seus 

resultados indicam que a inovação incremental oferece importantes vantagens 

competitivas para as empresas de pequeno e médio porte. Estas vantagens 

estão em consonância com as propostas por Tidd; Bessant; Pavitt (2008) em 

inovações incrementais, as quais podem ser adotadas rapidamente e 

operacionalizadas pelos empresários de diferentes origens culturais e 

habilidades. As empresas de pequeno e médio portes, que tem foco em vendas 

e inovações de marketing, são as mais rentáveis e mais capazes para competir 

no mercado. 

Silva et al (2003)21  encontraram resultados diferentes aos de 

Bhaskaran (2006), em relação às principais dificuldades encontradas pelas 

pequenas e médias empresas no Brasil, que estão relacionadas com as áreas 

de marketing, P&D e exportação. Deve se considerar as diferenças regionais, 

culturais e os setores pesquisados ao se constar essa discordância. 

Para Silva et al (2003, p.4) as vantagens das pequenas empresas em 

inovar está nas mãos do gestor, o qual deve:  
Procurar aproveitar os recursos técnicos e humanos disponíveis 
para o desenvolvimento de novos produtos ou processos com 
vista à sua utilização eficaz no sistema produtivo. O resultado 
desse trabalho pode ser uma oportuna inovação que será capaz 
de conquistar mais mercado e sustentar a competitividade 

  
Ressalta-se, aqui, que as características relativas à inovação de 

produto e centralização em um mercado de nicho específico serão importantes 

na análise da presente pesquisa.  

                                                 
21 Artigo apresentado no XXIII Encontro Nacional  de Engenharia de Produção - Ouro Preto, MG, Brasil, 21 a 
24 de out de 2003 
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Para Davila et al (2007), tão necessária quanto a estratégia e uma 

estrutura de inovação, são os sistemas, e que os mesmos devem ter  objetivos 

bem desenhados. Os autores afirmam que esses sistemas realizam cinco 

funções importantes para o processo. A primeira das cinco funções é 

incrementar a eficiência do processo de inovação, transformando grandes ideias 

em coisas comercializáveis. A segunda função é criar linhas de comunicação, 

tanto internamente na empresa quanto com os participantes externos a ela. A 

terceira função é a coordenação eficiente entre projetos e a equipe com mínimo 

de esforço. A quarta função de um sistema de inovação é o aprendizado, e 

devem ter uma disciplina para gerir o conhecimento que é criado com a 

inovação. Última função é alinhar os objetivos das várias partes interessadas, 

proporcionando às pessoas um melhor entendimento da dependência da 

estratégia de inovação com o seu dia a dia operacional.  

De acordo com Vasconcelos (2008), os cinco principais fatores de 

sucesso das pequenas e médias empresas no Brasil são o bom conhecimento 

de mercado, boa estratégia de vendas, criatividade do empresário, 

aproveitamento de oportunidades de negócio, ter acesso as novas tecnologias e 

capacidades de assumir riscos. Esses fatores, segundo a autora, são 

constatações do processo inovativo. 

Segundo Christensen (2001), estar perto dos clientes é uma 

importante estratégia de gerenciamento nos casos das inovações incrementais. 

Essa afirmação corrobora a ideia de "inovação sistemática: a busca e ao 

aproveitamento de novas oportunidades para satisfazer as carências e 

necessidades humanas”. (DRUCKER, 1987, p. 20) 

  Essa inovação é fonte de mudança na percepção dos 

consumidores. Pode-se relacionar com a mudança de percepção no consumo 

de cervejas especiais e a questão da alimentação: “tradicionalmente como as 

pessoas se alimentavam dependia dos grupos de renda e classe social. Gente 

comum ‘comia’, o rico ‘jantava’".  (DRUCKER, 1987, p.139)  

A inovação sistemática resultante da análise, sistema e trabalho 

árduo é tudo que pode ser discutido e apresentado como a prática e a gestão 

da inovação. Segundo Drucker (1987), alguns dos princípios da inovação 

sistemática são importantes para análise, quais sejam: 
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1 - A inovação começa com a análise de oportunidades.  

2 - A inovação é tanto conceitual como perceptual. Sair para 

olhar, perguntar e escutar. 

3 - Uma inovação para ser eficaz precisa ser simples e tem que 

ser concentrada. Se for centralizada em uma necessidade 

especifica clara e deliberada.  

4 - Inovações eficazes começam pequenas. 

5 - Inovação bem sucedida visa à liderança.  

 

Uma vez identificado o processo de inovação, outra questão é como 

medi-lo? A existência de um processo contínuo de inovação leva-nos à 

necessidade de mensurar os resultados obtidos, assunto do próximo item.  

 
 

2.2.4 Medição sobre inovação 
 

 

Não se pode gerenciar aquilo que não se pode medir. (DRUCKER, 

1976) Por isso, o intuito deste item é levantar indicadores usados e 

reconhecidos sobre inovação, propostos pelos autores, e em publicações 

mundiais. 

Davila (2007) propõe uma maneira de mensurar o processo da 

inovação através de um sistema de indicadores para um modelo de negócios 

que tenha INSUMO > PROCESSO > PRODUTO > RESULTADO. 

A FIG. 4 proposta por Davila et al (2007), pode ser usada para a 

mensuração da inovação, a exemplo de um modelo de negócios desenhado 

para as inovações. 
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FIGURA 4 - Exemplo de um modelo de negócios para inovação implícitas no sistema de 
indicadores. 
Fonte: Davila et al  (2007, p. 167). 
 

Em seu artigo sobre a análise dos desafios e oportunidade com base 

em indicadores, Vasconcelos (2008, p. 4) afirma que um aspecto bastante 

discutido na literatura é a adequada mensuração do comportamento inovativo, 

que se apresenta como um desafio para empresas e governos.  
 
As três medidas mais valiosas para os executivos são: tempo de 
entrada do produto no mercado, faturamento com os novos 
produtos e retorno do investimento em inovação. 
 

Vasconcelos (2008) apresenta os indicadores de inovação usados na 

Comunidade Europeia por meio do EIS22, divididos em cinco categorias: 

indutores de inovação, criação de conhecimento, inovação e empreendedorismo 

(inputs) e aplicação e propriedade intelectual (outputs). 

Outro importante norteador para os indicadores de inovação é o 

Manual de Oslo (2005)23. Este documento se baseia em um consenso de 

opiniões sobre a demanda de indicadores de inovação e as necessidades 

fundamentais de políticas e teoria econômica, sobre as definições e a 

                                                 
22 European Inovation Scoreboard – EIS 2005 
23 Manual de Oslo, 2006  3ª edição. 
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abrangência da inovação e sobre as lições a serem aprendidas a partir de 

outras pesquisas em mais de 30 países. A FIG.5 demonstra a estrutura das 

mensurações das inovações ilustradas no Manual de Oslo e que foram usadas 

também na Pesquisa de Inovação Tecnológica Brasileira - PINTEC, para a 

avaliação das indústrias brasileiras. Apesar de se basear no questionário da 

Comunidade Europeia, a PINTEC é um instrumento muito mais extenso e 

categoriza diferentemente os indicadores, encontrando algumas similaridades 

nos itens pesquisados. 

 

 
Infraestrutura e estrutura institucional 

 

A empresa 

Inovações 
 de Produto 

Inovações de 
Processo 

Inovações 
 de MKT 

Inovações 
Organizacionais 

                         

 
 
 
 

Políticas 
de 

Inovação 

Educação e Sistema 
público de pesquisa 

Outras 
empresas 

 

 
Demanda 

FIGURA 5- A estrutura de mensuração da inovação 
Fonte: Manual de Oslo. 2005, p.42  
 
 

Para melhor entendimento, portanto, faz-se necessário definir as 

quatro principais categorias a serem pesquisadas e usadas no questionário da 

PINTEC 200824. 

As definições dos itens que demandam mais esclarecimentos estão 

contidas no ANEXO 01, mas alguns conceitos que devem ser apreendidos de 

                                                 
24 Questionário disponível para download em  
http://www.pintec.ibge.gov.br/download/InstrucoesPINTEC2008.pdf  

http://www.pintec.ibge.gov.br/download/InstrucoesPINTEC2008.pdf
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maneira precisa para que se possam alcançar os objetivos propostos estão 

apresentados a seguir. Dentre eles, destacam-se os conceitos de: 

 
• Inovação tecnológica – definida pela introdução no mercado 
de um produto (bem ou serviço) novo ou substancialmente 
aprimorado ou pela introdução na empresa de um processo novo 
ou substancialmente aprimorado; 
•Atividades inovativas – referem-se aos esforços 
empreendidos pela empresa no desenvolvimento e 
implementação de produtos (bens ou serviços) e processos 
novos ou aperfeiçoados. A pesquisa procura mensurar estes 
esforços em termos monetários, através de estimativa dos 
dispêndios nestas atividades; 
• Inovação organizacional – compreende a implementação de 
novas técnicas de gestão ou de significativas mudanças na 
organização do trabalho e nas relações externas da empresa. 
• Inovação de marketing – consiste na implementação de novas 
estratégias ou conceitos de marketing ou de mudanças 
significativas na estética, desenho ou embalagem dos produtos, 
sem modificar suas características funcionais e de uso. 
(PINTEC, 2008) 

 

A introdução da inovação organizacional e em marketing já é uma 

atualização contida no Manual de Oslo (2005) em relação às edições anteriores. 

 Alguns indicadores propostos para cada uma das perspectivas são 

bem objetivos, tais como crescimento de vendas, novos clientes, melhoria do 

processo e desempenho de produto. Outros não são tão objetivos, mas devem 

ser mensurados como satisfação dos clientes e comprometimento dos 

funcionários, dentre outros.  

Além do conceito de inovação como processo, deve-se citar a 

importância do desenvolvimento do produto no estudo em questão e analisar o 

status das inovações da produção de cerveja, principalmente nas 

microcervejarias. Isso significa que  será necessário identificar se as inovações 

são raras - não é criado nada novo -  ou dinâmicas  - bastante frequentes, a 

exemplo do setor de tecnologia.  
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2.2.5 Indicadores de inovação no Brasil 
 
 
No Brasil, estudos sobre a inovação do setor cervejeiro são mais 

direcionados às grandes empresas. Os indicadores e as publicações 

encontradas tendem a agrupar a indústria de bebidas com a de alimentos, 

alegando que são consideradas indústrias próximas, já que ambas se destinam 

à nutrição humana (BORBA & JANNUZZI, 2009). Este agrupamento tende a 

mascarar alguns indicadores e diferenças entre os setores, pois o setor de 

alimentos chega a ser oito vezes maior que o setor de bebidas. Mesmo quando 

se encontram indicadores para o setor de bebidas, estes não são apresentados 

setorialmente por produto. 

Para Prochnik e Araújo (2005) as firmas que não diferenciam 

produtos e têm produtividade menor estão mais concentradas nos setores 

menos intensivos em tecnologia, principalmente nos setores têxtil/calçados, 

alimentos/ bebidas, madeira/papel/edição e produtos não metálicos. 

No relatório da PINTEC 2005, podem-se observar indicadores de 

implementação de inovação, embora somente para o setor genérico de Bebidas, 

de até dois dígitos na classificação do CNAE25 ,como apresentado na TAB. 1.  
 
 

                                                 
25 CNAE – Código Nacional de Atividades Econômicas  
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Nas pesquisas de Rosa e Consenza26 (2006, p.104) encontram-se 

algumas tentativas de organizar as informações sobre o setor de bebidas no 

nível da subclasse. Os autores afirmam sobre o mercado de bebidas: 

 
A indústria de bebidas tem como característica a produção de 
bens relativamente homogêneos e destinados, basicamente, ao 
consumo interno. Como envolve um processo de fabricação com 
pouca capacitação tecnológica e técnicas já difundidas, as 
necessidades de investimentos em pesquisa não são impeditivos 
ao ingresso de novas empresas, embora inovações em processos 
e técnicas de comercialização sejam também importantes 
determinantes para o sucesso nesse mercado. 

 
O estudo apresentado, especificamente sobre a concorrência no setor 

de cerveja, baseia-se na diferenciação de produtos, sendo significativa a 

influência da marca. Rosa e Consenza (2006) identificaram que as grandes 

cervejarias procuram vincular o produto ao perfil dos diferentes consumidores e 

realizam amplas pesquisas de mercado e de hábitos dos consumidores, levando 

a gastos elevados com propaganda, em um mercado com padrões de consumo 

regionais e market share diferenciados, como observado no GRAF. 1 sobre a 

participação de grandes e médias cervejarias no mercado brasileiro. 

 

 

 

GRÁFICO 1- Distribuição do mercado de cerveja 
   Fonte: Rosa e Consenza 2006, p. 137 

                                                 
26 Sergio Eduardo Silveira da Rosa gerente, e José Paulo Cosenza contador de Economia na Área Industrial 
do BNDES. 
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Em dados recentes do setor cervejeiro, Amorin (2010), procurando 

entender como está ocorrendo a revolução das cervejas, afirma que, no Brasil, 

de acordo com dados da Nielsen, o mercado de cervejas Premium cresceu 115% 

em 2009, atingindo R$ 1,4 bilhão em vendas, diante da expansão de 23% das 

cervejas comuns. O problema das estatísticas brasileiras é não separar as 

“artesanais” dentro do segmento de “especiais”. A categoria acaba englobando 

marcas da grande indústria que estão longe de ser fabricadas artesanalmente.  

No GRAF. 2, a Nielsen divulgou a distribuição de cervejas por 

fabricante em 2009, nota-se que não existe menção às marcas regionais, se 

comparado ao GRAF. 1 da página anterior. 

 
  

 
 
   

GRÁFICO 2 Distribuição do mercado de cerveja por indústria 
Fonte: AC Nielsen e O Globo, 11/10/2010 

 
 

2.2.6 Contribuição do Referencial Teórico para a pesquisa de 
campo 

 

 

Os tipos de inovação acima citados foram utilizados na investigação 

sobre a inovação em cervejas especiais na RMBH. A classificação dos tipos de 

inovação auxiliou no entendimento e na construção do instrumento de pesquisa, 
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bem como o que vem a ser o processo de inovação e as estratégias usadas 

pelos atores pesquisados. 

O marco teórico da presente pesquisa foi embasado na definição de 

Tidd; Bessant; Pavitt (2008, p. 86) “inovação é um processo de fazer de uma 

oportunidade uma nova ideia e de colocá-la em uso da maneira mais ampla 

possível”  e as orientações propostas no Manual de Oslo (2005, p. 55):  

 
“uma inovação pode ser mais estreitamente categorizada em 
virtude da implementação de um ou mais tipos de inovação, por 
exemplo, inovações de produto e de processo”. Essa definição 
mais estreita de inovações de produto e de processo pode ser 
relacionada à definição de inovação de produto e de processo 
usada na segunda edição do Manual de Oslo. 

 

Nesta pesquisa, foram adotados dois itens da tipologia proposta por 

Tidd; Bessant; Pavitt (2008, p.30) para verificar a inovação em cervejas 

especiais, a saber: 

 

• Inovação do produto – mudanças nas coisas 
(produtos/serviços) que uma empresa oferece;  
• Inovação de processo – mudanças na forma em que 
produtos/serviços são criados e entregues. 

 

Outro referencial importante utilizado relaciona-se à classificação das 

inovações por seu grau e extensão das mudanças que havia antes da inovação, 

segundo a taxonomia de Freeman (1997) apud Tigre (2006). Os tipos de 

mudanças das inovações pesquisados foram: 

 

Incremental – tem como características os melhoramentos e 

modificações cotidianas;  

Radical – apresenta as características de saltos descontinuados 

na tecnologia de produtos e processos. 

 

Quanto ao processo de inovação, o marco teórico empregado na 

pesquisa foi o modelo proposto por Tidd; Bessant; Pavitt (2008), de buscar  
ameaças e oportunidades para a mudança; selecionar, entre os sinais 
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apresentados no cenário, a qual deles irá responder e  implementar a ideia 

nova em algo novo e lançar no mercado, de acordo com as etapas do modelo. 

Para fins de análise, referente às estratégias inovadoras de 
marketing foram utilizadas como marco teórico, as definições do Manual de 

Oslo (2005). O requisito para se definir uma inovação é que o produto, o 

processo, o método de marketing ou organizacional sejam novos, ou 

significativamente melhorados, para a empresa. 

Um conceito, frequentemente encontrado nos textos de diversos 

autores utilizados nesta dissertação, foi o de conhecimento. Para embasar a 

análise e não esquivar do assunto principal, inovação, optou-se por usar o 

conceito e o enfoque dado ao conhecimento como condição da etapa 

implementar do processo de inovação segundo Tidd; Bessant; Pavitt (2008) 

A seguir, será apresentada a metodologia seguida nesta pesquisa, 

abordando-se alguns itens como a classificação da pesquisa quanto aos fins e 

meios, caracterização dos sujeitos, estratégias de coleta de dados e 

procedimentos para a análise dos dados coletados. 
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3. METODOLOGIA  
 
 
Este capítulo descreve a metodologia adotada e as etapas que foram 

seguidas para realização do objetivo proposto, incluindo-se a explicação sobre o 

tipo de pesquisa, a definição da unidade de análise e seus sujeitos, os 

instrumentos de coleta de dados e as estratégias utilizadas para análise dos 

resultados. 

 

 

3.1. Classificação da Pesquisa 
 

 

Quanto aos fins, foi utilizada a forma descritiva de pesquisa, na 

medida em que, segundo Vergara (2006), a pesquisa descritiva expõe 

características de determinada população ou de determinado fenômeno. Não 

tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de 

base para isso. Desta forma, foram descritas, aqui, as características das 

cervejas especiais e seus processos de inovação. 

Quanto aos meios, foi realizada uma análise documental e aplicada, 

que foi projetada para aplicar as descobertas a um problema especifico 

(COLLIS & HUSSEY, 2005) em que se analisaram, qualitativamente, as 

características do processo de inovação das cervejas especiais da RMBH.  

A identificação do processo de inovação em cervejas especiais foi 

realizada a partir do paradigma interpretativo. Collis e Hussey (2005) 

apresentam algumas características desse paradigma interpretativo que condiz 

com a opção de pesquisa em questão, como a produção dos dados qualitativos 

e em profundidade e o ambiente no qual é localizado. 
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3.2. Unidade de análise e de observação  
 
 
A unidade de análise para a pesquisa foi o setor de cervejas 

especiais da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

As unidades de observação foram os especialistas em cervejas 

especiais, ou seja, empresários do setor, homebrewers, mestre cervejeiro, 

consultores e representante do sindicato patronal de bebidas e eventos do 

setor, no total de oito profissionais. 

A caracterização dos sujeitos entrevistados pode ser vista, conforme 

QUADRO 1.  

 

QUADRO 1 

Caracterização dos entrevistados  

Entrevistado Empresa Setor Posição 

E1 Falke Bier Microcervejaria Empresário 

E2 Sindbebidas Sindicato patronal Superintendente 

E3 Vilã Homebrewing Homebrewer 

E4 Roter Bogen Homebrewing Homebrewer 

E5 Consultoria Consultor Especialista 

E6 Grimor Homebrewing Homebrewer 

E7 Grimor Homebrewing Homebrewer 

E8 KüdBier Nanocervejaria Empresário 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

3.3. Coleta de dados 
 

 

Para as entrevistas foram selecionados para sujeitos da pesquisa os 

atores em cervejas especiais: um microcervejeiro, um nanocervejeiro, quatro 

homebrewers e dois consultores do segmento. Estes profissionais foram 

escolhidos pelo critério de acessibilidade e por terem produtos distribuídos em 
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locais de revenda de cervejas artesanais, postos de autosserviço, bares, livro 

publicado e representatividade no setor.  

Um dos instrumentos de pesquisa escolhidos para obtenção dos 

dados foi a entrevista semi-estruturada, que é um método apropriado para se 

entender qual é o construto utilizado pelo entrevistado como base para as suas 

opiniões e visões sobre a questão estudada. (LOWE, 1991, apud COLLIS & 

HUSSEY, 2005) Vale ressaltar que foram usados três roteiros diferentes 

(APÊNDICES, B, C e D), mas todos com questões que versavam sobre a 

percepção dos atores sobre o tema inovação. Foram necessários os três tipos 

de entrevistas porque a produção de cervejas especiais é diferente entre os três 

tipos de atores, ou seja, o micro e o nanocervejeiros têm um volume de 

produção acima de 300 litros, homebrewers produzem em menor volume (até 70 

litros) e os consultores e representantes sindicais não são produtores de 

cerveja. 

Foi utilizada também a técnica da observação não participante em 

ambiente natural, definida por Collis e Hussey (2005), com o objetivo de 

registrar o que as pessoas fazem em termos de suas ações e de seu 

comportamento, sem o envolvimento do pesquisador. A observação foi 

realizada em uma mesa redonda do setor cervejeiro e um painel setorial do 

INMETRO, ocorridas em 28 de maio e em 26 de agosto de 2010, registrando-se 

os dizeres das pessoas por meio de gravação em áudio, de acordo com os 

APÊNDICES G e F.  

Para aferição do instrumento de pesquisa, realizou-se um pré-teste 

com um empresário de microcervejaria. O pré-teste realizado permitiu 

adequação do instrumento aos objetivos da pesquisa, definindo uma entrevista 

mais focada e com menos perguntas para cada ator que atuava em cervejas 

especiais.  

A identificação dos atores foi feita através de sites representativos do 

setor, como a Acerva Mineira27 e o Pão & Cerveja, que é um programa de 

entrevistas na rádio CBN, comandado por Fabiana Arreguy, transmitido todas as 

sextas-feiras, sendo canal de geração de notícias da cultura cervejeira. Além 

disso, houve a participação do autor da dissertação em eventos do setor, como 
                                                 
27 ACERVA MINEIRA.  Apresenta material sobre a cultura cervejeira em Minas Gerais. Disponível em :  
http://acervamineira.blogspot.com/2010/02/acerva-mineira.html. Acesso em : 06 nov. 2010 

http://acervamineira.blogspot.com/2010/02/acerva-mineira.html
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a mesa redonda no 13ª Expo Cachaça (APÊNDICE E). Uma referência 

importante também foi o livro Larousse da Cerveja (MORADO, 2009) e o site do 

autor28, que categoriza os principais players em cervejas especiais. 

O entendimento do conceito de inovação auxiliou na visita a uma 

cervejaria, nas entrevistas e na observação, quando se verificou processos 

inovadores, as oportunidades identificadas pelos empresários para a abertura 

do negócio e qual a necessidade especifica que procuravam atender. Da 

mesma forma, identificou-se os tipos de inovação adotados por meio de 

pesquisa na literatura, sendo isso um norteador do estudo. 

Em seguida, realizaram-se as entrevistas com dois empresários, um 

de uma microcervejaria e o outro de uma nanocervejeira (APÊNDICE B), quatro 

homebrewers (APÊNDICE C), um consultor do setor e um representante do 

sindicato patronal de bebidas (APÊNDICE D), após as respectivas assinaturas 

no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A). Pode-se 

também verificar se estes sujeitos possuíam alguma prática ou processo de 

inovação e se consideram este tema importante para o desenvolvimento do 

negócio. As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas as partes 

principais para fins de análise. 

 
 

3.4.  Estratégia de análise dos dados 
 
 
Para a análise dos dados, utilizaram-se alguns indicadores da 

PINTEC 2008, que são de fácil acesso no site do IBGE e seguem as diretrizes 

do Manual de Oslo de 2005. Esses indicadores foram bem conceituados no 

questionário da PINTEC 2008. (ANEXO 1) 

Como estratégia de análise dos dados, fez-se uma divisão dos 

indicadores de inovação presentes nas entrevistas. Esta divisão se deu em 

função da inovação do produto, inovação de processo, inovação de posição, 

segundo Tidd; Bessant; Pavitt (2008). A análise da inovação se foi incremental 

ou radical, e se houve um novo sistema tecnológico será embasada por Tigre 

                                                 
28 http://www.ronaldomorado.com.br/ acesso em: 06 nov. 2010  

http://www.ronaldomorado.com.br/
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(2006). Para a análise referente às estratégias inovadoras de marketing foi 

utilizado o Manual de Oslo (2005).  

Quanto ao processo de inovação, verificou-se os indicadores dos 

processos de buscar, selecionar, implementar as inovações, bem como a 

aprendizagem advinda do mesmo através da observação e principalmente nas 

entrevistas, suportados pelo modelo de Tidd; Bessant; Pavitt (2008). 

Os autores escolhidos para o embasamento teórico dos indicadores 

da metodologia podem ser vistos na TAB. 2. Esses autores foram utilizados 

para sustentar as perguntas feitas aos sujeitos pesquisados, visando analisar se 

o objetivo principal e os específicos da pesquisa foram atendidos, ou seja, como 

ocorre o processo de inovação em cervejas especiais e os seguintes:  

1. Identificar os principais atores em cervejas especiais da RMBH;  

2. Conhecer o processo de fabricação de cervejas especiais 

realizados por estes atores; 

3. Verificar se existem processos de inovação em cervejas especiais; 

4. Verificar a existência de acúmulo do conhecimento na produção de 

cervejas especiais. 
Tabela 2 – Referência para análise dos indicadores na metodologia  

Tema analisado Autor usado 
como 

referência 

Objetivos 
Secundários 

(Nº) 

Questões 
Entrevista

     I - EMP 

Questões 
Entrevista II 

HOME 

Questões 
Entrevista III 

ESP 

Inovação Bessant (2009) 
Tidd (2008) 
Manual de Oslo 
(2005) 

2
 

3 
 

5,6  5,6  4,5,6,10 

Conhecimento e 
aprendizagem 

Vasconcelos 
(2008) 
Lemos (1999) 

4 1,3,9,10,12 1,3,16 1, 2, 11 

Cervejas Especiais 
e Microcervejarias 
 

Tschope (2001) 
Morado (2009) 
 
 

1
 

1, 2, 3,4 1,2,3,4 1,2 

Identificar os 
principais atores em 
cervejas especiais 
da RMBH; 

Tschope (2001) 
Morado (2009) 
Dornelas (2008) 
 

 
1 
 

1, 2, 3, 4 1,2,3 ,4 1, 2, 

 
Conhecer o 
processo de 
fabricação de 
cervejas especiais 
por estes atores  

 
Tschope (2001) 
Morado (2009) 

 
2 

4,5,6.7 4,5,6,8 4,5 



60 
 

Tema analisado Autor usado 
como 

referência 

Objetivos 
Secundários 

(Nº) 

Questões 
Entrevista

     I - EMP 

Questões 
Entrevista II 

HOME 

Questões 
Entrevista III 

ESP 
continuação 

Analisar a existência 
de acúmulo do 
conhecimento na 
produção de 
cervejas especiais. 

Tidd (2008) 
Manual Oslo 
(2005) 
Bessant  e Tidd 
(2009) 
Vasconcelos 
(2008) 

4 
 

3, 8, 9, 10, 

 
3, 9, 15,16 

2,3,5,8,11, 12 

 

Inovação de 
Produto 

Tidd (2008) 

Manual Oslo 
(2005) 

Tigre (2006) 

3 5,6,7 5,6,8 4,,5,10 

Inovação de 
Processo 

Tidd (2008) 

Manual Oslo 
(2005) 

3 6,8,9,10,11, 6,15 5,8,12 

Inovação em 
Marketing. 

Tidd (2008) 

Manual Oslo 
(2005) 

3 13, 14, 15, 7,10, 11, 12, 7,8,9,10 

Inovação 
Incremental  

Tidd (2008) 

Manual Oslo 
(2005) 

Tigre (2006) 

2

3 

4 

5,6,7,9, 5,6,8,9,12,13 4,5,6,12,13 

 Inovação Radical Tidd (2008) 

Manual Oslo 
(2005) 

Tigre (2006) 

2

3 

4 

5,6,7,9, 5,6,8,9,12,13 4,5,6,12,13 

Buscar Tidd (2008) 

Manual Oslo 
(2005) 

3 3,7,8,9,10,1

16,17,18 

3,8,9,11,12,1 2,3,6,7,9,10,1

Selecionar,  Tidd (2008) 3 7,8,13,16,1 7,8,12,13,14 5,9,11,12 

Implementar  Tidd (2008) 3 2,4,5,6,8,12 2,5,6,7,9,14 3,4,5,9,11, 12 

Aprendizagem  Tidd (2008) 
Manual Oslo 
(2005) 
Tigre (2006) 

4 3,6,7,8,9,10 3,6,8,9,13,15, 2,3,5,6,7,11 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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A análise de conteúdo realizada no presente trabalho seguiu as duas 

etapas propostas por Bardin (2007). Na pré-análise, foi realizada a preparação 

do material – transcrição das entrevistas – e leitura flutuante, que permitiu maior 

contato com o material e o conhecimento de seu conteúdo, ideias e conceitos. A 

segunda etapa, exploração do material, consistiu na busca de palavras e ideias 

repetidas com maior frequência pelos entrevistados. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa realizada junto aos  

atores do setor cervejeiro. Para se analisar os dados de forma compatível aos 

objetivos do estudo, o capítulo foi estruturado em quatro seções que buscam 

responder aos objetivos secundários relacionados à inovação em cervejas 

especiais. 

 

 

4.1. Identificação dos principais atores em cervejas especiais da 
RMBH  
 
 

Para se analisar como ocorre a inovação no setor cervejeiro e 

procurando-se compreender quais são suas implicações para o mundo 

cervejeiro, foram identificados os principais atores do segmento de cervejas 

especiais. Esta identificação deu-se por meio da busca em sites e na literatura, 

que é escassa, conforme declaram os próprios entrevistados. 
 
[...] Assino algumas das principais revistas do setor, mas a 
literatura é escassa, e não é um fenômeno brasileiro [...] ( E5 ). 
 

[...] Sobre produção técnica não tem no Brasil. As pessoas que 
ministram cursos montam as apostilas sendo uma compilação do 
aprendizado na prática. Hoje temos sites, blogs, cursos, 
publicação ainda não tem [...] ( E6 ). 

 

Outra forma de identificar esses atores foi a observação não 

participante de uma mesa redonda “Revolução das Cervejas Especiais no 

Brasil”, ocorrida na Expo Cachaça em 28 de maio de 2010 (APÊNDICE E), 

técnica metodológica definida por Collis e Hussey (2005, p.163). Nesse evento, 

foram apresentados os principais atores do segmento de cervejas especiais de 

Minas Gerais e alguns representantes de outros estados.   
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[...] Gostaria que cada um desse a visão do momento cervejeiro 
no Brasil, de acordo com o setor que representa e depois 
abriremos para debate [...] (APÊNDICE E, 7’55’’ 28 mai. 2010).  

 

Observou-se que os principais atores atuantes no negócio de 

cervejas especiais são os microcervejeiros, os nanocervejeiros, os 

homebrewers, consultores, especialistas, mestres cervejeiros e representantes 

do sindicato patronal do setor de bebidas.  

Essa identificação foi ratificada nas entrevistas, através das questões 

1,2,3,4 dos APÊNDICES B e C, respectivamente, pelos empresários do setor e 

homebrewers. Tais questões procuraram identificar o histórico da entrada 

desses indivíduos na produção de cervejas especiais e o volume de produção, 

de acordo com Morado (2009) e Reinold (2010).  

Quanto à entrada no segmento, os empresários iniciaram o negócio 

fabricando cerveja em casa, para o consumo familiar. Posteriormente, 

desejaram crescer e transformaram-se em microcervejeiros. 

Entre os entrevistados, identifica-se o espírito empreendedor que, sob 

o ponto de vista de Dornelas (2008, p.9), “no Brasil, ser bem-sucedido como 

empreendedor não é tarefa fácil, mas aqueles que conseguem tornam-se 

referência pela ousadia, criatividade, inovação e persistência.” 

Um dos empresários entrevistados é referência nacional em cervejas 

especiais, tendo seu primeiro contato com a cerveja em 1988, como hobby. Em 

2000, após visita à Europa, ao conhecer algumas cervejarias especiais, resolve 

empreender.  
[...] Percebi que fazia um produto muito similar à cerveja alemã, 
que a minha tinha respaldo técnico para ser tão boa. Procurei 
por cursos na Alemanha, Bélgica e Dinamarca. Voltando ao 
Brasil associei-me aos meus irmãos com ideia de fazer um futuro 
empreendimento, e passamos a pesquisar juntos. Estudamos a 
fundo o mercado de microcervejarias e começamos a estudar o 
mercado no Brasil que era promissor, mas muito incipiente em 
2000. [...] (E1). 

 
Aproveitar esta oportunidade no mercado pode ser considerada uma 

inovação, pela definição de Tidd; Bessant; Pavitt (2008, p. 86)  “um processo de 

fazer de uma oportunidade uma nova ideia e de colocá-la em uso da maneira 

mais ampla possível”. 
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Nota-se que os homebrewers da RMBH são novos nesse mercado de 

cervejas artesanais, tendo iniciado sua produção entre 2007 e 2009. Alguns 

deles entraram para o setor ao experimentarem uma cerveja diferente da Pilsen, 

resolvendo fazer a sua própria.  
 

[...] “Conheci o mundo além da Pilsen” com a Weiss, Stout e a 
harmonização, só que o prazer era caro. Sendo o conhecimento 
para fazer a cerveja em casa era possível, e assim comecei a 
produzir a própria cerveja em 2008. [...] (E3). 

 
[...] Na verdade sou homebrewer (cervejeiro caseiro), tendo 
adquirido minha formação em curso aberto oferecido em BH, na 
época pelo cervejeiro Danilo Mendes em parceria com o bar e 
restaurante Frei Tuck. Soube do curso frequentando o local. O 
interesse vem de longa data, quando fiz estágio em indústria de 
bebidas e conheci a produção de cerveja em seus dois 
extremos: industrial de grandes volumes e artesanal em micro 
cervejaria. [...] (E4) 

 
[...] Nossa produção começou por curiosidade em 2007, por um 
interesse em fazer a própria cerveja, que no inicio precisava de 
muito aprimoramento. [...] (E7). 
 
[...] Há dez anos não ouvia falar do homebrewer, isto é um bom 
indicador do que pode vir para o futuro [...] (E5). 
 

Esta cerveja produzida é associada à experiência desfrutada por 

conhecedores que querem diferenciar-se de outras pessoas e experienciar algo 

mais exclusivo ao seu paladar, segundo contribuição do mestre-cervejeiro 

Tschope (2001) e corroborado pelos entrevistados. 
[...] A grande maioria dos homebrewers gosta de fazer cerveja 
pelo prazer de produzir um produto de qualidade que possa 
compartilhar com amigos e família, é um hobby. [...] (E4) 
 

Observa-se que a participação e a premiação das cervejas em 

concursos impulsionam a produção e o espírito empreendedor dos cervejeiros 

artesanais. 
[...] Iniciei como hobby em 2007 e já em 2008 ganhei um 
concurso na Argentina e não parei mais. [...] (E8) 

 
A questão do volume de produção é um indicador de diferenciação 

entre os cervejeiros artesanais, de acordo com os ensinamentos de Morado 

(2009). Constatou-se, nas entrevistas, que a produção fica em torno de 70 

litros/mês e é voltada para consumo próprio e para amigos.   
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[...] Minha produção é variável. Normalmente eu faço 35 litros 
por semana em mais ou menos quatro brassagens no mês.  [...] 
(E3) 
 
 [...] Possuo um conjunto de panelas de 60 litros cujo uso está 
planejado na residência que estou construindo hoje (set/2010). A 
ideia é produzir quinzenalmente algo em torno de 50 litros. Em 
2009 efetuei três produções com um total de aproximadamente 
100 litros. [...] (E4). 

 

Os atores das cervejas artesanais são pessoas que buscam 

experienciar algo mais exclusivo ao seu paladar, à luz do mestre-cervejeiro 

Tschope (2001). 

Em síntese, embora não se saiba precisamente quantos são, é 

possível localizar os principais atores em cervejas especiais da RMBH através 

de sites, de eventos e de literatura da área. Em geral, trata-se de pessoas que 

iniciaram a fabricação de cervejas de forma caseira, pelo prazer da degustação. 

Apesar de se observar uma produção pequena, estes atores mostram-se 

empreendedores e inovadores. 

 
 

4.2. Conhecimento do processo de fabricação de cervejas 
especiais realizados pelos atores do setor 

 

 

Para se analisar como ocorre a inovação nesse setor, fez-se 

necessário conhecer o processo de fabricação de cervejas especiais, 

procurando-se identificar se existem inovações na forma de fazer esta cerveja.  

A produção da cerveja é bastante simples, conforme citado por 

Morado (2009) e Tschope (2001), embora seja de difícil execução pela 

necessidade de muito conhecimento e prática.  
 [...] O funcionamento do processo cervejeiro é basicamente o 
mesmo, o que muda bastante é que com equipamentos 
melhores aumenta eficiência da produção, então você tem que 
reaprender a fazer cerveja com os novos equipamentos. Gasta-
se menos insumo para fazer a mesma quantidade de cerveja.[...] 
(E8) 
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Na pesquisa documental, foram encontradas, em diversos sites 

cervejeiros, receitas29 e formas de se produzir cerveja, inclusive com programas 

para cálculos30 de IBU (unidade de medida de amargor) e ABV (unidade de teor 

alcoólico da bebida). 

Para se conhecer um pouco mais sobre a produção, foram feitas as 

questões 04, 05, 06 e 08 dos roteiros de entrevistas, APÊNDICES B e C, e 

também foi observado in loco em visita à nanocervejaria do sujeito (E8) 

conforme FIG.6, e também na homebrewing dos sujeitos (E6) e (E7) conforme 

FIG.7,  

 b) a) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

FIGURA 6 – Processo de Produção de Cerveja  
a) Moagem do Malte  
b) Brassagem. 
Fonte: Autor, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 7 – Homebrewing Grimor  
Fonte: Autor, 2010. 

 
                                                 
29 Receita de cerveja IPA http://www.cervesia.com.br/receitas-de-cerveja/429-cerveja-india-pale-ale-
.html  acesso em: 06 nov.2010. 
30 Calculadoras de ABV, SG e IBU em http://acervamineira.blogspot.com/2010/02/acerva-
mineira.html  acesso em: 06 nov. 2010 

http://www.cervesia.com.br/receitas-de-cerveja/429-cerveja-india-pale-ale-.html
http://www.cervesia.com.br/receitas-de-cerveja/429-cerveja-india-pale-ale-.html
http://acervamineira.blogspot.com/2010/02/acerva-mineira.html
http://acervamineira.blogspot.com/2010/02/acerva-mineira.html
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O que se mostra de diferente nas cervejas especiais é o cuidado com 

o preparo e a seleção de matéria prima de alta qualidade, o que corrobora o 

pensamento de Tschope (2001, p.17).  
 
[...] Passar para frente a informação que a qualidade da matéria 
prima é maior, os maltes são do Sul, o lúpulo é sempre 
importados e um fator de tributação que pesa sobre os 
cervejeiros artesanais. O preço aumenta pelas taxações  [...] 
(E6). 

 

A busca pela diferenciação é o que distingue as cervejas especiais 

das cervejas produzidas em massa, mesmo sendo o processo de fabricação 

idêntico. Constata-se isso na afirmação de um dos entrevistados. 

 
[...] É uma arte milenar o que se tem feito é o resgate da arte. As 
grandes cervejarias trabalham com padronização do processo com 
menos sabor e para atingir o maior número de pessoas.   [...] (E1 ). 

 

O processo das grandes cervejarias foi citado no Painel Setorial,  de 

forma resumida e simples, mas segue a mesma ordem nas cervejarias 

artesanais. As mudanças ocorrem, basicamente, em termos de escala, 

qualidade do produto e preocupação com o mercado.  

 
[...] Resumidamente a gente mistura malte na proporção de 55%, 
com cereais não maltados, até proporção de 45%, mistura com 
água e faz uma mosturação. “O fermento não tem sistema 
digestivo” ele não consegue digerir um grão de cevada, eu estou 
preparando um meio de cultura para que o fermento desenvolva 
bem. Passamos para uma etapa de fervência, esteriliza o 
produto, tornando estável. A cerveja se desenvolveu ao longo do 
tempo e tem a segurança alimentar porque é fervido. Resfria e 
acrescenta o fermento.  Que começa a fermentação e produz 
álcool e CO2 e depois faz a maturação. Filtra a cerveja e 
envaza. [...] (informe verbal)31 

 

Com o conhecimento do processo de cervejas especiais, nota-se que 

a busca pela diferenciação é uma constante. Constata-se isso nas falas dos 

entrevistados sobre o tipo de insumo usado na fabricação, ou no surgimento 

destas empresas.  

                                                 
31 Luciano Horn para Painel Setorial Inmetro Qualidade e Competitividade do Setor do Cervejeiro , 
26 agosto 2010 
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[...] fazer uma cerveja procurando trazer para o lado das 
cervejas especiais. Fazer uma ponte de uma cerveja nem tão 
complexa, mas também nem tão simples, mas que os 
consumidores saibam e percebam que seja diferenciada [...] (E7) 
 
[...] Hoje as cervejas ficaram muito iguais com a globalização 
das grandes cervejarias e o consumidor ficou sem opção de 
escolhas. As microcervejarias surgiram para contrapor ao 
movimento de globalização [...] (E2) 
 

Apesar das afirmações sobre a inexistência de inovação na forma de 

se fabricar cerveja, observa-se algumas novidades quanto ao seu processo de 

fabricação, acréscimo de produtos e nas melhorias técnicas para otimizá-los 

entre os diferentes produtores entrevistados. Resumindo, pode-se constatar que 

a produção da cerveja especial é simples, mas seu preparo é cuidadoso e exige 

qualidade na seleção da matéria prima. Prima-se pela diferenciação, o que 

gera, consequentemente, a inovação incremental do processo.  

Como será visto no próximo item, o conhecimento do processo de 

fabricação da cerveja, neste momento, foi importante para se verificar a 

ocorrência da inovação em cervejas especiais. 

 
 
4.3  Processos de inovação em cervejas especiais 

 

 

Seguindo as sugestões do Manual de Oslo (2005, p.54), o requisito 

mínimo para se definir uma inovação é que o produto, o processo, o método de 

marketing ou organizacional sejam novos - ou significativamente melhorados - 

para a empresa, para o mercado ou para o mundo. São as Inovações 

Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) que compreendem as 

implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais 

melhorias tecnológicas em produtos e processos. Com base nisto, passou-se a 

verificar, na pesquisa, a existência de processos de inovação em cervejas 

especiais. 

Esta verificação foi possível a partir das entrevistas (APÊNDICES B, 

C e D) e seguirá a divisão proposta na TAB. 2. Com as questões 5,6,7,9, 
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10,13,17 do APÊNDICE B; questões 5,6,8,9,12,13 do APÊNDICE C e 

4,5,6,12,13 do APÊNDICE D,  procurou-se identificar a existência de processos 

de inovação no universo das cervejas especiais.   

Foi perguntado aos microcervejeiros, nanocervejeiros e homebrewers 

se eles introduziram uma cerveja nova, ou significativamente aperfeiçoada, no 

mercado nacional ou se, em termos técnicos, houve um aprimoramento de uma 

já existente. Fez-se isto, seguindo a definição de inovação desta pesquisa, a 

partir dos ensinamentos de Tidd; Bessant; Pavitt (2008, p. 86) “um processo de 

fazer de uma oportunidade uma nova ideia e de colocá-la em uso da maneira 

mais ampla possível”.  

Muitos afirmaram que não criaram nada novo, na produção da 

cerveja. Já existiam as receitas das cervejas, mas nota-se que há relatos de 

algumas “mudanças”.  
 
[...] Resgatar é também inovar. Refiro-me ao resgate da Indian 
Pale Ale, cerveja que existia, mas se fabrica pouco no Brasil. [...] 
(E1). 

 
[...] Eu sigo escolas cervejeiras alemãs, belgas, ingleses para ter 
um parâmetro, porém coloco meu lado. Tem cerveja que eu 
coloco mel, melaço, açúcar mascavo, para dar personalidade à 
cerveja. Fere um pouco as escolas cervejeiras, mas estou 
inovando, saindo da mesmice. [...] (E3)  
 
[...] Grande parte das cervejas encontra-se catalogada em estilos 
(BJCP) que estabelecem determinadas características de 
aromas, sabores e sensações que definem o estilo, além de 
fornecer parâmetros numéricos para cor, amargor, quantidade de 
açucares (inicial e final) e teor alcoólico. [...] (E4) 

 
[...] Primeira receita que fizemos ganhamos o certificado bronze 
no concurso. Optamos por produzir uma cerveja de baixa 
fermentação Lager, no estilo Octoberfest que não tinha no 
mercado de Belo Horizonte [...] (E7) 
 
[...] Sim. A criação de nove receitas em 2009. Têm duas como a 
Kashimir (IPA) e com Malte Defumado que tem maior saída e a 
primeira ganhou concurso [...] (E8). 

 
Podem-se definir essas mudanças de acordo com o conceito de 

inovação de produto resumidamente apresentado como mudanças nas coisas  - 

produtos/serviços -  que uma empresa oferece (TIDD et al 2008). Esse conceito 

também é apresentado no Manual de Oslo (2005), como sendo a introdução de 
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um bem novo ou significativamente melhorado no que concerne a suas 

características ou usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em 

especificações técnicas, componentes [...]. 

Constatou-se a premiação de uma cerveja (FIG. 8) como a bebida 

mais inovadora em 2008, na TecnoBebida Award 200832 em sites e no relato do  

entrevistado. 
[...] Dentre diversos tipos de bebidas cinco foram selecionadas para a 
final do concurso de bebidas mais inovadoras em 2008. Entre café e 
cachaça, refrigerante, a cerveja Monasterium ganhou como produto 
mais inovador [...] (E1).  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A percepção dos atores, que não lidam com a produção, quando 

questionados sobre o tema da inovação do produto cerveja (APÊNDICE D 

questões 5 e 10) é de que os produtores têm inovado, principalmente em 

receitas. Esta percepção pode ser corroborada em Freeman (1997) apud Tigre 

(2006) quanto aos tipos de mudanças das inovações. Neste caso, constata-se a 

existência de inovações incrementais que têm como características os 

melhoramentos e as modificações cotidianas.  
 
 [...] No Brasil tem ocorrido um fenômeno interessante e rico, e 
que as microcervejarias “autênticas”, cuidando da expansão e da 
cultura cervejeira, estão desenvolvendo algumas cervejas com 
ingredientes tipicamente nacionais, como jabuticaba, mandioca e 
rapadura isto é Inovação da receita. Alguns inovando na técnica 
de depurar o malte para tirar óleos e fazer cerveja menos ácida 
ou mais doce [...] (E5). 

 
[...] Inicialmente a inovação é do produto em si. Inovação em 
desenvolvimento de novos estilos, a busca por produtos como, 

                                                 
32 Defesa da Monasterium na TECNOBEBIDA 2008 http://www.falkebier.com.br/tecnobebida.html  

FIGURA 8 - Cerveja Monasterium 
Fonte: Falke Bier, Divulgação 2010. 

http://www.falkebier.com.br/tecnobebida.html
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por exemplo, a introdução de jabuticaba, e é um espetáculo. 
Tem estratégias de penetração em novos mercados. [...] (E2).  
 

O resultado deste item da pesquisa pode ser corroborado pelos 

estudos de Bhaskaran (2006). Seus resultados indicam que a inovação 

incremental oferece importantes vantagens competitivas para as empresas de 

pequeno e médio portes. Empresas estas que estão em consonância com as 

propostas por Tidd; Bessant; Pavitt (2008) em inovações incrementais, as quais 

podem ser adotadas rapidamente e operacionalizadas pelos empresários de 

diferentes origens culturais e habilidades.  

Quanto à informação a respeito de inovação de processo, definido por 

Tidd; Bessant; Pavitt (2008) como mudanças na forma em que 

produtos/serviços são criados e entregues, os entrevistados tiveram dificuldades 

de responder. Entretanto, ao se analisar o conteúdo das entrevistas e através 

das visitas, pode-se verificar que a inovação de processo existe em menor 

escala, associada ao conhecimento e às soluções criativas.  
 
[...] Trabalhamos com ousadia e com o conhecimento. Aplicamos 
a tecnologia nos pequenos equipamentos. Tecnologicamente há 
melhoria em processos físicos. Todas as máquinas da empresa 
têm inovação produzida dentro da própria cervejaria, pelo irmão 
que desenvolveu com imaginação e conhecimento em mecânica 
[...] (E1). 
 
[...] Setor de grandes cervejas não há inovações em termos 
tecnológicos. Caso das microcervejarias o setor está em 
constante desenvolvimento. Exemplo é a busca de leveduras de 
fermentação que sejam nacionais, hoje todas são importadas [...] 
(E2). 

 
[...] Preocupação com o descarte do bagaço de malte. Para isso 
faz o pão de malte. Desenvolve sabonetes com aromas que 
estão presentes na cerveja e está procurando fazer um papel 
artesanal que vem do bagaço. É a contribuição para a 
sustentabilidade. [...] (E3). 

 

 
[...] Tentamos fazer uma compra conjunta de um moedor de 
malte. Não deu certo e eu acabei fazendo o próprio moedor 
adaptado de outra máquina [...] (E8). FIG. 9  
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 FIGURA 9 – Moedor de Malte adaptado 

Fonte: Autor, 2010  

Outra inovação identificada no processo de produção de cerveja é o 

uso inédito, no Brasil, de uma cave (FIG. 10) na produção de uma cerveja 

especial. Todo o processo dessa inovação da produção pode ser visto via 

internet 33.  
[...] A cave é inovação de processo na fabricação que mantém a 
temperatura constante de 19 graus e não usa recurso energético para 
controle de temperatura durante todo o ano [...] (E1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este exemplo corrobora e demonstra a existência de inovação de 

processo de acordo com a descrição no Manual de Olso (2005, p 58).  

 

 
 
FIGURA 10  – Cave – adega subterrânea 
Fonte: Falke Bier, Divulgação 2010 

 

                                                 
33  http://www.redeminas.tv/centro-de-midia/planeta-minas/cervejas-especiais-3  

http://www.redeminas.tv/centro-de-midia/planeta-minas/cervejas-especiais-3
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...uma inovação de processo é a implementação de um método 
de produção ou distribuição novo ou significativamente 
melhorado. Incluem-se mudanças significativas em técnicas, 
equipamentos e/ou softwares. 

 
Conforme descrito por Tidd; Bessant; Pavitt (2008), isto é, que o 

processo de inovação ocorre basicamente em todas as empresas, pode-se 

afirmar a sua existência no processo de produção das cervejas especiais. 

Entretanto, constata-se que esse processo não está explicitado, ou que exista 

alguém responsável para lidar com isso.  

 

Retomando-se as etapas do processo de inovação (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2008), descritos na página 39, pode-se ilustrar, abaixo, como o mesmo 

ocorre na produção de cervejas especiais.  

Buscar é analisar o cenário à procura de ameaças e oportunidades 

para a mudança.  
 

[...] Estudamos a fundo o mercado de microcervejarias e 
começamos a estudar o mercado no Brasil que era promissor, 
mas incipiente [...] (E1). 

 

O item selecionar é decidir, entre os sinais apresentados no cenário, 

a qual deles irá responder. Essa é outra etapa do processo. A escolha feita pela 

microcervejaria foi a atuação, em rede, num mercado com quase totalidade de 

cervejas Pilsen.  
 
[...] Só conseguiria ter sucesso no empreendimento se 
envolvesse milhares de outras pessoas que não conheciam, mas 
tendo acesso a cultura cervejeira se converteria a elas: Beer 
evangelismo [...] (E1) 

 
Implementar, segundo o modelo de Tidd; Bessant; Pavitt (2008). é 

traduzir a ideia nova em algo novo e lançar no mercado. Algumas etapas deste 

processo foram identificadas nas entrevistas.  

 

a) A aquisição de conhecimento para a inovação. 
[...] Treinamento na área sempre buscam cursos de reciclagem e 
diversas viagens à Alemanha. Dedicado ao aprimoramento 
técnico da produção de cervejas, tem participado de listas 
mundiais de discussão técnica da produção. Trazer especialistas 
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mundiais sobre para cursos em BH em termo de “análise 
sensorial de cervejas”. O conhecimento de características 
sensoriais dá um respaldo de qualidade  [...] (E1). 
 

b) Execução do projeto sob condições de imprevisibilidade. 
[...] Demoramos 06 meses antes de lançar uma cerveja e outras 
ainda não foram lançadas. Temos vários projetos na prancheta 
que estão em stand by [...] (E1) 
 

c) Lançamento da inovação no mercado e o seu 

gerenciamento inicial 
[...] A gente tem ideias e as testa para ver se vai ter o respaldo 
do público, antes de lançar no mercado [...] (E1). 

 
 
As inovações em marketing estão incluídas na versão de 2005 do 

Manual de Oslo. Na pesquisa, a verificação sobre este tema foi abordada nas 

entrevistas (APÊNDICES B, C e D) e seguiu a forma de análise proposta na 

TAB. 2, de acordo com as questões 13-18 do APÊNDICE B; as questões 7, 10, 

11, 12, 14 e 15 do APÊNDICE C e 7, 8, 9 e 10 do APÊNDICE D. 

Verificou-se, parcialmente, a existência de inovação em marketing no 

universo das cervejas especiais.  Adotou-se o conceito de que as inovações de 

marketing são voltadas para melhor atender às necessidades dos 

consumidores, abrindo novos mercados, ou reposicionando o produto de uma 

empresa no mercado, com o objetivo de aumentar as vendas (MANUAL OSLO 

2005).  

Para o grupo de empresários do setor, tanto os micro quanto os 

nanocervejeiros, os relatos sobre as ações de marketing e vendas são 

apresentadas a seguir:  

 
[...] Não tem estrutura de marketing montada. A principal forma 
de aparecer na mídia e porque tem gerado mídia espontânea 
pelo fato de ser inovação, e geram fixação da notícia. Só 
inovação gera retenção de memória [...] (E1). 

 
[...] Não fizemos a propaganda, pois estamos aguardando ter o 
registro do produto no Ministério da Agricultura que está em 
trâmite e sairá em novembro de 2010. Tem o pedido de alvará 
na prefeitura para funcionamento de um bar. [...] (E8). 
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[...] Estamos pensando em 80% de a produção ser consumida no 
Brewpub e atender o público que está carente deste produto na 
região dos condomínios e não precisa ir a BH [...] (E8).  

 
A maioria dos homebrewers entrevistados tem uma visão 

interessante, principalmente quando se investiga quais estratégias de marketing 

utilizam para criar e comercializar uma nova cerveja (questão 10, APÊNDICE 

C). 

 Um ponto é a diferenciação e a exclusividade, que busca atender ao 

consumidor.  

 
[...] Quando um homebrewer anuncia seu produto, costuma 
evocar o caráter artesanal da produção, com ingredientes 
selecionados e processo esmerado. O caráter de exclusividade, 
haja vista a pequena produção, também pode atrair interesse. 
[...] (E4) 

 
  Outro aspecto é o cuidado com o visual da marca e o uso da 

internet, principalmente as redes sociais, para divulgação e comercialização do 

produto. As redes sociais parecem ter um papel fundamental nesta nova forma 

de relacionamento com os consumidores de cervejas especiais.  
 
[...] Diferenciação pelo rótulo e não uso clichês da cerveja como 
cevada, barril. A cerveja se comunica diferente perante as 
demais marcas. Uso a internet como forma mais barata e mais 
rica em termos de contato com o cliente, é o mais próximo do 
olho no olho do cliente [...] (E3). 
 
[...] Investir principalmente em marca. No visual da marca, site e 
entender a importância da imagem para o produto. Não pecar na 
embalagem, na marca e no slogan. A imagem bonita, impresso 
em bom papel, site, comunidade em relacionamento, Twitter, 
Facebook. [...] (E6) 
 
[...] Canais de distribuição própria por telefone, e-mail. O blog, 
Twitter e Facebook da cerveja como canais diretos de 
relacionamento com a marca e também pode fazer pedido. Faço 
promoção no Twitter de harmonização com pratos junto ao 
restaurante e para divulgar e batizar uma nova cerveja. [...] (E3) 

 
Quando o foco das questões é o consumidor, a consciência, acerca 

da importância do marketing, aumenta, tanto para o grupo de empresários do 

setor, quanto para homebrewer e consultores. Os relatos podem ser 
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corroborados com duas das estratégias propostas por Porter (2004), dentre as 

quatro estratégias genéricas de mercado que as empresas devem escolher: 

 

5. Diferenciação do produto 
[...] Questão da melhoria da qualidade de vida e surge a cerveja 
artesanal para atender esta questão de diferenciação. [...] (E1) 
 
[...] O consumidor busca um sabor que não conhecia, busca 
surpresa. [...] (E3), 
 
[...] Cair no gosto das mulheres tem mais chance de crescer, 
pois esta tem decisão de compra. Ela busca o produto mais 
diferenciado, a harmonização e experiência. [...] (E3) 
 
[...] A de se proporcionar uma experiência única, um 
encantamento ou a descoberta do valor e importância 
gastronômica da cerveja. Desejamos que o consumidor suspire 
após o gole, preenchido com a satisfação de estar provando algo 
especial [...] (E4) 

 
6. Foco na diferenciação. 
[...] O consumidor busca pelo conhecimento de coisas novas, 
busca pelo prazer e consumir conscientemente bebe-se menos e 
melhor. Tem outra tendência de consumo é o apelo 
gastronômico que descobre que a cerveja harmoniza com muitos 
alimentos, queijos, chocolate e pratos exóticos [...] (E1) 
 
[...] Consumo relacionado à experiência de sabores, um 
consumo responsável e terá experiência gustativa mais rica.  [...] 
(E3). 
 
[...] Mudança na percepção que o consumidor de cerveja teve 
em relação à quantidade de marcas. Consumidor descobriu que 
tem variedades de sabor e estilo. Ele quer conhecer novos 
estilos e novas cervejarias. Ele busca algo novo, algo que não 
tomou ainda. “Querer experimentar, estar aberto para novas 
experiências no mundo da cerveja” [...] (E7). 

 
 

Os especialistas do setor, quando questionados sobre a percepção do 

consumidor de cerveja de Belo Horizonte (questão 7, APÊNDICE D), relataram 

também a diferenciação e a exigência deste consumidor.  
[...] O consumidor de Belo Horizonte é muito exigente, pois as 
microcervejarias de Minas procuraram desenvolver estilos de 
cervejas diferentes e estão na vanguarda educando o 
consumidor para isto. A estratégia principal é ter um produto 
diferenciado, e fazer com o que o consumidor enxergue esta 
diferença pagando um pouco mais por isso. [...] (E2) 
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[...] O perfil do tomador de cerveja está mudando, pois a 
sociedade está mudando, tem sido mais exigente em relação a 
tudo, e a busca por coisas diferentes. E exigente mais 
positivamente. Isto tem reflexo na cerveja. As pessoas estão 
curiosas e querem outros sabores. [...] (E5) 
 

 

As cervejarias artesanais atendem ao perfil dos consumidores e 

procuram vincular o produto ao apreciador de cerveja artesanal. Isto não é fácil, 

pois as microempresas não possuem recursos ou departamentos de marketing 

estruturados.  

 Como demonstrado por Rosa e Consenza (2006),  
(...) as grandes cervejarias procuram vincular o produto ao perfil 
dos diferentes consumidores e realizam amplas pesquisas de 
mercado e de hábitos dos consumidores, levando a gastos 
elevados com propaganda.  

 

Ao se comparar com a situação apresentada pelos autores, verifica-

se que, geralmente, o cervejeiro artesanal faz tudo, ou seja, cria a marca, o 

rótulo e busca atender as exigências destes consumidores, mas não tem gastos 

volumosos. Sua forma de propaganda e marketing é também diferenciada e 

pode se considerar que apresenta indícios de inovação.  
 
[...] Só conseguiria ter sucesso no empreendimento se 
envolvesse milhares de outras pessoas que não conheciam a 
cerveja artesanal, mas “tendo acesso a cultura cervejeira se 
converteriam” a ela: Beer evangelismo. A expressão Beer 
evangelização, foi inventada pelos cervejeiros 
artesanais americanos, define no ato de difundir às pessoas o 
gosto e a cultura das boas cervejas. E aumenta com isto o 
consumo [...] (E1) 
 
[...] Algumas ações de beer evangelização são feitas como a 
brassagem coletiva e degustação da cerveja na rua principal de 
Monte Verde e faremos o mesmo aqui no Mercado Central. Isto 
provoca a curiosidade das pessoas por isso. [...] (E1) 
 
[...] Não é produto novo, mas o posicionamento de marca pela 
escolha do nome Vilã. A ideia “mundo de mocinhas é sem 
graça”, você torce para a vilã, a que vai marcar” [...] (E3). 
 
[...] Solto pesquisas na internet para saber que cerveja o 
consumidor mais gosta, tenho monitoramento de venda, 
monitoro o teor alcoólico [...] (E8) 

O ponto que mais chama a atenção sobre a questão de marketing é o 

cuidado com a diferenciação do produto e a disseminação de uma ideia como o 
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“beer evangelismo” por meio de eventos e as redes sociais como o Twitter. A 

pesquisa comprova quatro dos cinco principais fatores de sucesso das 

pequenas e médias empresas no Brasil, considerados por Vasconcelos (2008), 

a saber: bom conhecimento de mercado, boa estratégia de vendas, criatividade 

do empresário e aproveitamento de oportunidades de negócio.  

Outra constatação é que as microcervejarias que mais se destacam 

apresentam as características discorridas por Bhaskaran (2006). Segundo o 

autor, as empresas de pequeno e médio portes, que têm foco em vendas e 

inovações de marketing, são as mais rentáveis e mais capazes para competir no 

mercado. 

No painel realizado pelo INMETRO, verificou-se que a inovação está 

presente no setor cervejeiro como um todo. 
 

[...] Para que exista inovação precisa existir um mercado que 
demande o produto. Poucos produtos têm padrões referenciais 
de qualidade, produção e consumo como a cerveja. (informação 
verbal)34.  
 

Os dados colhidos neste Painel foram analisados por meio do registro 

das categorias relacionadas ao assunto inovação e cerveja. O QUADRO 2 

demonstra a frequência dessas categorias durante três horas e quarenta 

minutos de palestras de diversos players do setor, que podem ser vistos, 

conforme o APÊNDICE F. Notou-se a relevância da pesquisa em função da 

frequência na qual as categorias Inovação e Atendimento ao Consumidor 

apareceram. 

                                                 
34 Painel Setorial Inmetro Qualidade e Competitividade do setor cervejeiro por Ronaldo Mota em 26 
agosto 2010. Rio de Janeiro 
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QUADRO 2 

Frequência das categorias 

Categoria Frequência 

Inovação  57 

Atendimento ao consumidor  55 

Produção de conhecimento  27 

Competitividade,  17 

Redes de relacionamento 12 

Indicadores setoriais 12 

Crescimento,  11 

Empreendedorismo  5 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Pode-se verificar, aqui nesta pesquisa, a existência de inovações 

incrementais ligadas ao produto cerveja artesanal, mas não foram observadas 

inovações radicais.  

O processo de inovação existente não é explicitado abertamente 

pelos entrevistados, embora a maioria realize ações inovadoras como 

adaptação de maquinários, introdução de produtos à cerveja, nova forma de se 

fazer a cerveja e, mesmo, o uso de redes sociais como forma de marketing.  

Portanto, a inovação predominante incremental está presente no 

setor de cervejas artesanais, necessitando-se de maior conscientização sobre o 

tema como potencial de utilização dos processos de inovação para o 

crescimento do setor. É uma inovação tanto para as empresas, que buscam a 

diferenciação, quanto para o mercado, pois influencia no comportamento do 

consumidor, que busca novidades e produtos exclusivos.  

 

 

4.4  Acúmulo do conhecimento na produção de cervejas 
especiais. 
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Neste subitem, são apresentadas as evidências de que o acúmulo de 

conhecimento é um fator importante de diferenciação para o processo de 

inovação em cervejas artesanais. Esta constatação segue os preceitos de que a 

“criação do conhecimento organizacional é a chave para as formas 

características com que as empresas inovam de forma contínua, incremental e 

em espiral”. (NONAKA & TAKEUCHI, 1997, p.1)  

 Algumas questões da entrevista verificaram indícios de inovação 

relacionados ao conhecimento cervejeiro por meio da aquisição, a exemplo da 

questão 3, dos APÊNDICES B e C, e da questão 02, do APÊNDICE D, que 

questiona  “Como você se preparou ou se prepara para atuar neste setor”.  

 
[...] na verdade sou homebrewer (cervejeiro caseiro), tendo 
adquirido minha formação em curso aberto oferecido em BH, na 
época pelo cervejeiro Danilo Mendes em parceria com o bar e 
restaurante Frei Tuck. Soube do curso frequentando o local. O 
interesse vem de longa data, quando fiz estágio em indústria de 
bebidas e conheci a produção de cerveja em seus dois 
extremos: industrial de grandes volumes e artesanal em micro 
cervejaria. [...] (E3) 
 
[...] Em 2000 em viagem pela Europa, percebi que cerveja 
produzida tinha respaldo técnico e iniciou procura dos cursos na 
Alemanha, Bélgica e Dinamarca.  [...] (E1) 
 
[...] Procuro trazer especialistas mundiais para cursos em BH em 
termo de “análise sensorial de cervejas”. O conhecimento de 
características sensoriais dá um respaldo de qualidade do 
produto [...] (E1) 
 
[...] Conheci “o mundo além Pilsen” com Weiss, Stout, 
harmonização.Só que o prazer era caro. E o conhecimento para 
fazer a cerveja em casa era possível, e assim começou  produzir 
a própria cerveja.[...] Observei um cervejeiro produzindo cerveja, 
pois não tinha cursos em 2008 de produção em BH. Hoje tem 
muito informação na internet. [...] (E3) 
 
[...] Tendo adquirido minha formação em curso aberto oferecido 
em BH, na época pelo cervejeiro Danilo Mendes em parceria 
com o bar e restaurante Frei Tuck. Soube do curso frequentando 
o local. O interesse vem de longa data, quando fiz estágio em 
indústria de bebidas e conheci a produção de cerveja em seus 
dois extremos: industrial de grandes volumes e artesanal em 
micro cervejaria. [...] (E4) 
 
[...] Me preparei participando dos cursos de degustação e 
produção e muita troca de experiência com a Acerva Mineira. 
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Estuda bastante, participa de grupos de discussões na 
Argentina, EUA, Alemanha. [...] (E8) 

 
Os especialistas do setor tem a percepção de que o conhecimento 

sobre cervejas especiais é escasso, embora vejam a importância deste para o 

desenvolvimento do setor. O uso da internet tem sido muito utilizado para a 

aquisição e distribuição do conhecimento.  
  

[...] Assino algumas principais revistas e a literatura sobre a 
cerveja é escassa, e não é um fenômeno brasileiro. Compro todo 
o livro que sai sobre cerveja no exterior e que valha a pena via 
Amazon [...] (E5). 
 
[...] Pesquisas nas principais fontes do setor e parceria com o 
Sindcerv - Sindicato da Cerveja aonde busco informações 
através de clipping, uso a estrutura da FIEMG para aspectos 
tributários, ciência e tecnologia [...] (E2). 
 
[...] A estratégia de crescimento de consumo de cervejas 
especiais seria através do conhecimento.  [...] (E5) 

 
As organizações podem adquirir conhecimento pela experiência, 

aquisição ou experimentação. (BESSANT & TIDD, 2009) Os especialistas do 

setor cervejeiro veem a questão do conhecimento pela experiência como uma 

forma de divulgação da cultura cervejeira. Divulgando-se a cultura cervejeira, os 

atores acreditam que aumentam o consumo das cervejas especiais.  

No setor pesquisado, a visão da importância do conhecimento é um 

aspecto muito presente e, ao mesmo tempo, bem antigo. As iniciativas de 

produção em maior escala aconteceram nos mosteiros do Século VI que eram 

locais em que havia conhecimento, desenvolvimento de técnicas e capacidade 

de registros das receitas para aquele grupo restrito dos abades. (MORADO, 

2009) Outro exemplo é a Reinheitsgebot (Lei da Pureza da Cerveja), 

promulgada pelo Duque Guilherme IV, da Baviera, em 23 de Abril de 1516, e 

que se constitui em um dos mais antigos decretos alimentares da Europa, que 

perdura até hoje na Alemanha.  

Neste sentido, pode-se falar em acumulação e distribuição do 

conhecimento, mas também em proteção do conhecimento.  
 
[...] Os mestres cervejeiros eram como um cofre guardando a 
informação. A cultura cervejeira pertence à humanidade [...] 
(E1). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_IV_da_Baviera
http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1516
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimenta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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 [...] A produção tem acesso a informações e reciclagem mais 
técnicas em processos químicos e biológicos da cerveja. Mais o 
conhecimento mercadológico fica mais com os gestores da 
microcervejaria [...] (E1). 

 
Atualmente, o movimento de distribuição do conhecimento é muito 

forte no segmento da cerveja artesanal. Tidd; Bessant; Pavitt (2008) afirmam 

que a inovação é movida pela habilidade de se manter relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito das mesmas. As ações de divulgação da cultura 

cervejeira evidenciam que quanto mais pessoas souberem e experimentarem as 

cervejas especiais, maior será o consumo, sendo esta a base da “beer 

evangelização ou catequização”. 

 
[...] Recentemente fizemos um evento em Monte Verde junto 
com as Acervas Mineira e Paulista, montamos uma pequena 
fábrica de cerveja de panela no meio da principal avenida no 
feriado (junho/2010). Estávamos com aquelas camisas tipo: 
“quer fazer cerveja, pergunte-me como”  e instigamos as 
pessoas. Isto provoca curiosidade, as pessoas vinham e 
perguntavam sobre como fazer e degustavam cervejas 
diferentes a cada quinze minutos das microcervejarias [...] (E1) 

 
Programas específicos, como o Pão & Cerveja promovem a cerveja 

especial, sendo canal de geração e distribuição de conhecimento da cultura 

cervejeira. 
[...] Pão & Cerveja é um canal importante para divulgar 
informações do mundo cervejeiro, pois na mídia a cerveja é mal 
vista de forma mais vulgar. As notícias são geradas pelos 
próprios cervejeiros, levando pautas e reportagens que são 
interessantes para o público (informação verbal) 35. 
 

Esta forma de disseminação do conhecimento para a inovação 

confirma os ensinamentos de Tidd, Bessant; Pavitt (2008, p.23) que a inovação 

é movida pela habilidade de manter relações. Os entrevistados foram 

questionados se “Você percebe que existe parceria entre microcervejarias 

/nanocervejarias/ homebrewers para aumentar a produtividade? Se sim. Como é 

feita e descreva esta parceria?”  

                                                 
35 Informe repassado mesa redonda “Revolução das Cervejas Especiais no Brasil” na Expo 
Cachaça em 28 de maio de 2010 por Fabiana Arreguy.  
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O movimento em rede é visto através das Acerva Mineira, que é a 

associação de cervejeiros artesanais em resposta a esta questão.  
 
[...] Acerva criada para troca de experiências do cervejeiro 
caseiro, aprendizado e incubadora de novas microcervejarias. O 
homebrewer propaga a cultura cervejeira em vários aspectos da 
sua vida, vira referencia como conhecedor de cerveja e 
propagador do universo da cerveja especial. Gera conhecimento 
em cima do tema, gera processo de transformação do que se 
entendia como cerveja [...] (informação verbal) 36 
 
[...] realidade que as pessoas contribuírem com os pequenos 
segredos ainda acontece no universo de cerveja artesanal. A 
união se dá em  pequenos encontros, happy hour. [...] (E1) 
 
[...] Parceria importante com as microcervejarias que incentivam 
o movimento homebrewer e encaram o processo não como 
aumento de concorrência e sim aumento de parceria. Quanto 
mais microcervejarias existirem no mercado mais pessoas são 
atingidas pela vertente da cerveja especial. [...] (E7) 
 
[...] Algumas microcervejarias trocam experiências por variadas 
razões, mas essa troca fica melhor descrita como bom 
relacionamento ou política de boa vizinhança que parceria. 
Existe um excelente relacionamento entre a Cervejaria Falke, da 
região metropolitana de BH, com as paulistas Colorado e 
Bamberg. Eles costumam se unir em eventos e decidiram 
recentemente uma parceria pra produzir uma cerveja em 
conjunto [...] (E4) 

 

As evidências da pesquisa corroboram o que Nonaka e Takeuchi 

(1997) diferenciam de conhecimento tácito, profundamente enraizado nas ações 

e experiências do individuo, do explícito, transmitido eletronicamente ou 

armazenado em banco de dados. Constata-se que o meio da cerveja artesanal 

promove o que os autores chamam de conversão do conhecimento tácito em 

explícito, gera inovação e, por consequência, vantagem competitiva.  
 

[...] Participação em capítulos do livro e trazer especialistas 
mundiais para cursos em BH em termo de “análise sensorial de 
cervejas”. O conhecimento de características sensoriais dá um 
respaldo de qualidade, pois é usada a experimentação [...] (E1). 
 
[...] As pessoas que ministram cursos é que montam as apostilas 
compilando o aprendizado na prática. Hoje temos sites, blogs, 
cursos, publicação ainda não tem. [...] (E7). 
 

                                                 
36 Mesa redonda na Expo Cachaça em 28 de maio de 2010 Paulo Patrus  
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[...] A fontes de informação são a Internet, participação nos 
eventos de cerveja e conhecer as pessoas pessoalmente que 
tem contato. Em encontros informais consegue absorver 
informações valiosas como receitas [...] (E3). 
 

Para Davila et al (2007), tão necessária quanto a estratégia e uma 

estrutura de inovação, são os sistemas, e que os mesmos tenham objetivos 

bem desenhados. Uma das funções de um sistema de inovação é o 

aprendizado, e deve-se ter uma disciplina para gerir o conhecimento que é 

criado com a inovação.  
 
[...] O curso de análise sensorial é um avanço no setor e 
constituiu o NEC - Núcleo de Estudo de Cerveja formados por 
dois biólogos e que promovem cursos de on flavours da cerveja 
características desejáveis na cerveja para desenvolver os 
degustadores e promover a cultura cervejeira. [...] (E1). 

 

Na fase de implementação do processo de inovação, as organizações 

podem adquirir conhecimento pela experiência, aquisição ou experimentação 

(BESSANT & TIDD, 2009), sendo esta última a maneira mais sistemática de se 

trabalhar o conhecimento. É, também, um recurso central nas atividades de 

pesquisa de mercado e de algumas alianças organizacionais. 
 
[...] Busca de conhecimento na literatura especializada da área 
mais em inglês. Temos estudado bastante e trocado 
experiências com produtores a partir da associação com 
cervejeiros. Pessoa que entra na associação (Acerva) tem muito 
conhecimento pela troca de experiência. Fazem cursos mais 
avançados de produção [...] (E6 e E7) 

 

No caso do setor cervejeiro artesanal, quando perguntado aos 

empresários sobre atividades de parceria de pesquisa e desenvolvimento, nas 

questões 9 e 10 do APÊNDICE B, encontraram-se iniciativas mais 

sistematizadas de gerir o aprendizado adquirido por  meio da experimentação.  
 
[...] Desenvolvimento que está começando a fazer através de um  
professor de biologia ligado à UFOP. Ele está desenvolvendo 
pesquisa para criação de novas cepas. Hoje tem parceria com 
uma empresa privada, CERLEVE, especializada em leveduras 
para cachaça e estão pesquisando novas leveduras. [...] (E2). 
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[...] Pesquisas individuais e troca de metodologias com o pessoal 
de microcervejarias e consultores. Houve até a contratação de 
um  consultor para melhoria de cerveja. [...] (E8). 

 

Verificou-se que a bibliografia sobre o tema é escassa, não somente 

no Brasil, mas também no exterior, segundo consultores e microcervejeiros 

entrevistados.  
[...] O conhecimento sobre a cerveja especial por ser obtido 
através da internet e livros importados. [...] (E5). 
 
[...] Sobre produção técnica não tem no Brasil. As pessoas que 
ministram cursos e montam apostilas fazem compilação do 
aprendizado na prática. [...] (E7). 

 

A inovação é movida pela habilidade de manter relações (TIDD; 

BESSANT; PAVITT, 2008). Neste sentido, a Acerva Mineira, sendo uma 

associação dos cervejeiros, promove a aquisição e o acúmulo de 

conhecimentos nos Estados, tendo um papel importante de formação e difusão 

da cultura cervejeira e, consequentemente, no processo de inovação.   

Verificou-se, desta maneira, que o acúmulo de conhecimento está 

presente nos processos de inovação das cervejas especiais. Além disso, a 

transformação de conhecimento tácito em explicito é possível por meio da 

associação em rede na Acerva e nas listas de discussão, como troca de 

conhecimento técnico e experimentação. 
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5. CONCLUSÕES  
 
 
 O estudo realizado buscou analisar como ocorre a inovação no setor 

de cervejas especiais na Região Metropolitana de Belo Horizonte, procurando-

se compreender quais são suas implicações para o setor de cervejas. Para 

atender ao objetivo principal proposto, foi necessário responder cada um dos 

quatro objetivos específicos.  

O primeiro objetivo propôs identificar os principais atores envolvidos 

em cervejas especiais da RMBH. Este objetivo foi alcançado; embora não se 

saiba precisamente quantos são, foi possível localizar os principais atores em 

cervejas especiais da RMBH através de sites, de eventos do setor e de 

literatura da área, ainda que limitada.  

Em geral, esses atores iniciaram a fabricação de cervejas de forma 

caseira, pelo prazer da degustação. Apesar de se observar uma produção 

pequena desses produtores, estes se mostram empreendedores e inovadores 

corroborando o pensamento do mestre-cervejeiro Tschope (2001), o qual afirma 

que os atores das cervejas artesanais são pessoas que buscam experienciar 

algo mais exclusivo ao seu paladar.  

Portanto, os atores em cervejas especiais identificados pela pesquisa 

são indivíduos empreendedores e que não desistem do negócio, na concepção 

de Dornelas (2008). Geralmente, buscam uma qualidade de vida condizente 

com a cultura cervejeira, são extremamente sociáveis e tendem a crescer, em 

número, em Minas Gerais e no Brasil, a exemplo do que já ocorre nos Estados 

Unidos. Os mesmos participam de redes sociais, listas de discussão e 

promovem encontros para degustarem e fabricarem a sua cerveja. 

O segundo objetivo específico visou o conhecimento do processo de 

fabricação de cervejas especiais realizados por estes atores. Pode-se constatar, 

por meio das entrevistas e visita in loco, que a produção da cerveja especial é 

simples, conforme afirmam alguns dos autores (MORADO 2009), mas seu 

preparo é cuidadoso e exige qualidade na seleção da matéria prima e muita 

atenção no preparo. Prima-se pela diferenciação, o que gera, 

consequentemente, a inovação do processo conforme a tipologia adotada 
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inicialmente por Tidd; Bessant; Pavitt (2008), pela qual a inovação do processo 

existe quando há mudanças na forma como produtos/serviços são criados.  

Vale ressaltar que alteração no processo de produção de cerveja 

artesanal é incremental sob o ponto de vista de Freeman (1997) apud Tigre 

(2006). O tipo de mudança das inovações incrementais tem como 

características os melhoramentos e modificações cotidianas. Observam-se 

novidades quanto ao seu processo de fabricação, ao acréscimo de produtos e 

nas melhorias técnicas para otimizá-los entre os produtores de cervejas 

especiais entrevistados. 

O terceiro objetivo específico foi verificar se existem processos de 

inovação em cervejas especiais, objeto central deste estudo, de acordo com a 

definição de Tidd; Bessant; Pavitt (2008). Outra teoria adotada diz respeito às 

orientações propostas no Manual de Oslo (2005) quanto a uma inovação, ou 

seja, inovações de produto, de processo e de marketing. Para isto, foram 

realizadas e gravadas entrevistas individuais com os atores identificados, de 

acordo com o primeiro objetivo, utilizando-se um roteiro semiestruturado para 

cada tipo de entrevistado.  

Verificaram-se inovações incrementais ligadas ao produto cerveja 

artesanal, mas não se pode falar em inovações radicais na concepção de 

Freeman (1997), pois o produto continua sendo o mesmo, ou seja, cerveja.  

Quanto ao processo de inovação, o marco teórico usado para verificar 

o objeto de estudo foi o modelo proposto por Tidd; Bessant; Pavitt (2008), de 

buscar ameaças e oportunidades para a mudança; selecionar, entre os sinais 

apresentados no cenário, a qual deles a empresa irá responder e implementar a 

ideia nova, em algo novo, e lançar no mercado. De acordo com as etapas, o 

modelo foi comprovado no setor, ilustrado pelo relato de E1 em relação à 

microcervejaria. 

Em alguns momentos, foi possível observar que o processo de 

inovação existente não é consciente para a maioria dos entrevistados, embora a 

maioria realize ações inovadoras como adaptação de maquinários, introdução 

de produtos locais à cerveja, nova forma de se fazer a cerveja e, mesmo, o uso 

mais intensivo de redes sociais e sites direcionados como forma de marketing. 

Portanto, a inovação predominantemente incremental está presente no setor de 
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cervejas artesanais, necessitando de maior conscientização sobre este tema, 

como potencial de utilização dos processos de inovação para o crescimento do 

setor. 

O quarto objetivo foi verificar a contribuição dos atores ao 

desenvolvimento e acúmulo do conhecimento na produção de cervejas 

especiais, e respectiva disseminação. Os resultados mostraram que os atores 

estão em concordância com as formas propostas por Bessant e Tidd (2009) que 

afirmam que o conhecimento pode ser adquirido pela experiência, aquisição ou 

experimentação.  

Verificou-se através da pesquisa documental e das entrevistas, que a 

bibliografia sobre o tema é escassa, não somente no Brasil, mas também no 

exterior, segundo os próprios entrevistados, não havendo muito material 

publicado. Falta uma formação mais acadêmica ou tecnológica para o setor. O 

conhecimento sobre a cerveja especial tem sido obtido através de meios 

eletrônicos, como a internet, e o contato com outros cervejeiros, tanto 

presencialmente quanto em redes de cooperação mundiais, através de listas de 

discussão com os maiores cervejeiros do mundo. 

O setor de cervejas especiais da RMBH se mostra unido e sempre 

disposto a trocar experiências com aqueles que estejam associados a ele. 

Promovem concursos, encontros e comemoram datas relacionadas às cervejas, 

incentivando a Acerva Mineira, uma associação dos cervejeiros que promove a 

aquisição, o acúmulo de conhecimentos, a divulgação da cultura cervejeira e 

que, consequentemente, impacta o processo de inovação. Uma forma de 

movimentar a inovação é pela habilidade de manter relações (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2008), prática que foi constatada entre os cervejeiros pesquisados.  

Verificou-se desta maneira, que o acúmulo de conhecimento está 

presente nos processos de inovação das cervejas especiais, e que a 

transformação de conhecimento tácito em explicito é possível por meio da 

associação em redes sociais e uso intensivo dos meios eletrônicos como forma 

de troca de conhecimento técnico e experimentação. Esta formação em rede é 

uma forma de inovação 

Os resultados da pesquisa permitem concluir que há fortes evidências 

da ocorrência de inovação no setor cervejeiro artesanal, sendo este propício 
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para as incrementais. Estas inovações podem gerar diferenciais competitivos 

importantes aos que sabem reconhecê-la e geri-la.  

Mediante tais conclusões, considera-se que o objetivo principal da 

pesquisa, qual seja, analisar como ocorre a inovação no setor de cervejas 

especiais na região metropolitana de Belo Horizonte, e os secundários foram 

atingidos a partir do caráter descritivo do estudo de caso. 

 
 

5.1 Limitações da pesquisa 
 

 

As limitações da pesquisa referem-se aos sujeitos pesquisados, a 

delimitação teórica e os dados estatísticos de mercado.  

A maioria dos sujeitos que concederam a entrevista tem como 

convicção a divulgação da cultura cervejeira, e alguns possuem uma posição 

passional em relação às cervejas especiais. Os demais que não concederam a 

entrevista, pelos motivos mais diversos, poderiam ter um ponto de vista 

diferente daqueles que divulgam a cultura cervejeira e poderiam mostrar um 

ponto de vista diverso do encontrado.  

Pelo escopo e região estudada ser a RMBH, não se pesquisou a 

percepção das grandes cervejarias em relação ao movimento das cervejas 

especiais, o que poderia ser foco de novas pesquisas. 

Outra limitação foi o recorte teórico de inovação baseado nos 

modelos clássicos.  Algumas análises podem ser revistas pelo ponto de vista de 

novos modelos de inovação como os conceitos de inovação aberta que 

pressupõe que o conhecimento para promover inovações encontra-se em 

qualquer lugar da rede de valor da organização e no mundo globalizado.  

E, por fim, uma limitação importante foi a falta de informações mais 

fidedignas e atualizadas sobre os dados de mercado do setor de cerveja 

artesanal. Os dados existentes, por exemplo, da AC Nielsen, mesclam 

informações de cervejas que têm apenas a classificação de “especiais” com as 

cervejas “artesanais”. Contudo, aquelas são produzidas pelas grandes 

cervejarias de forma industrial, mascarando possíveis análises. 
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5.2 Contribuições da pesquisa 
 

 

Para a academia, a pesquisa levanta a discussão sobre os estudos 

de inovação em pequenas empresas e chama a atenção para um segmento que 

vem crescendo e que já apresenta estatísticas e estudos nos Estados Unidos. 

Essa questão abre a discussão acadêmica para um segmento pouco estudado 

cientificamente.   

 A discussão sobre o tema da inovação em áreas ainda não muito 

exploradas, como é o caso das cervejas especiais, é importante para se rever 

conceitos e para se demonstrar novas possibilidades, gerando, assim,  algumas 

contribuições para a sociedade, para o setor e para o próprio autor deste 

trabalho. Para a sociedade, por exemplo, a constatação do crescimento do setor 

de cervejas especiais leva ao conhecimento do público uma cultura cervejeira 

forte presente em Minas Gerais, como já ocorre em outros estados e países. 

Sabe-se que esse crescimento aponta para um mercado emergente, inclusive 

com a possibilidade da geração de novos empregos e da elevação do Estado 

como referência em cervejas especiais.  

Uma consequência social desta ampliação do mercado é a carência 

de profissionais especializados. Tal fato indica a necessidade de se viabilizar a 

implantação de cursos técnicos em cervejaria, a exemplo do que ocorre no 

Estado do Rio de Janeiro (SENAI em Vassouras - RJ). 

Para o setor cervejeiro, resulta em um levantamento atualizado e 

voltado para a importância da inovação no desenvolvimento da cultura 

cervejeira, como um forte diferencial para o seu crescimento. Este estudo, 

sendo divulgado na ACERVA Mineira, será disponibilizado em sites voltados 

para as cervejas especiais e deverá encorajar aos novos empreendedores que 

queiram atuar no setor de cerveja especial, além de levar aos atuais uma 

reflexão sobre como inovar para crescer.  

Para o autor, a presente dissertação proporciona uma visão mais 

profunda sobre o setor pesquisado, e uma maior consciência a respeito da 

importância da inovação, do conhecimento e do empreendorismo, que são 

indissociáveis para o desenvolvimento de qualquer trabalho, em qualquer setor. 
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Além de desenvolver o pensamento crítico e o fazer cientifico por meio da 

pesquisa, ampliou-se a perspectiva de docência para o autor, com a aquisição e 

aprofundamento de conhecimentos em temas diversos da graduação. Por meio 

dos contatos, abre-se também a perspectiva de empreender na produção de 

cervejas especiais. 

Os resultados deste estudo também contribuem na identificação de 

outras possibilidades e sugestões de pesquisas sobre inovação e/ou outros 

temas correlatos para o setor cervejeiro. 

 

 

5.3 Sugestões para futuras pesquisas 
 

 

O setor carece de indicadores econômicos e dados estatísticos mais 

consistentes que retratem o segmento cervejeiro artesanal, sendo esta uma 

possibilidade interessante de pesquisa, isto é, uma pesquisa censitária no 

segmento. Acredita-se que esse tipo de estudo abre perspectivas para outras 

linhas de pesquisa na área econômica com o desenvolvimento de indicadores 

para o setor, de marketing com estudo de marcas, geração de valor e 

comportamento do consumidor.  

Outra possibilidade viável seria estudar, em profundidade, o 

empreendedorismo do cervejeiro artesanal, entender sua formação, perfil e 

comportamento empreendedor. Ou mesmo dando-se um enfoque na gestão do 

conhecimento da cerveja pelo mundo.  

Outra via de pesquisa seria estudar a cultura organizacional voltada 

ao segmento cervejeiro, seus comportamentos, símbolos, linguagem, artefatos e 

heróis da “cultura cervejeira”.  

Sugere-se analisar o assunto baseando-se em visões e conceitos 

mais recentes, tais como inovação aberta (open innovation) e inovação soft. 

Além disso, pode-se abordar a questão do tipo de inovação vinculada à 

inovação local-global dos territórios e, também, o impacto das redes sociais e 

das especificidades socioculturais nos processos de inovação.   
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E, por fim, sugere-se ampliar o escopo da pesquisa, procurando-se  

verificar o processo de inovação em outros importantes mercados cervejeiros 

como o setor de cervejeiros artesanais americanos. Isso possibilita realizar um 

estudo comparativo sobre inovação, em relação às grandes cervejarias.  
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Processo de inovação em cervejas especiais na região metropolitana de Belo 
Horizonte 
Pesquisador Responsável:  Rubens Hermógenes Ferreira 
Orientadora: Profª Drª Maria Celeste Vasconcelos  
Faculdades Integradas Pedro Leopoldo 

 

O senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Processos 
de inovação em cervejas especiais” de responsabilidade do pesquisador Rubens 
Hermógenes Ferreira. 
 
O objetivo da pesquisa é analisar cientificamente como ocorre o processo de 
inovação no setor de cervejas especiais na região metropolitana de Belo Horizonte e 
entender como este  processo de inovação influencia no sucesso do negócio. 
 
Para tanto serão realizados entrevistas individuais gravadas, conforme roteiro 
previamente apresentado, além da aplicação de um questionário padronizado, 
baseado na Pesquisa de Inovação Tecnológica do IBGE para mensurar a existência 
de inovações no setor de microcervejarias.  
 
Todo e qualquer dado que diga respeito ao entrevistado permanecerá em sigilo, serão 
impessoais, apesar dos dados colhidos através da pesquisa virem a ser tornarem 
públicos no meio acadêmico relativo a existência do processo de inovação no setor. 
 
Referências relativas ao nome do entrevistado e do negócio serão confidenciais e não 
serão divulgados. 
 
Espera-se que os dados obtidos possam fornecer indicadores de inovação para o 
setor de cervejas especiais. Consequentemente, o estudo contribuirá para o 
desenvolvimento da cultura cervejeira e a perenidade das empresas do setor. 
 
Para mais informações estão disponíveis os seguintes telefones:  
(31) 9701-0045 (pesquisador) e  
(31) 3662-4000 (Jussara -  Mestrado da Faculdade Pedro Leopoldo).  

 

 

_____________________________, _________ de ____________ de _______ 

 

___________________________________________________________ 
                Assinatura do pesquisado                   Assinatura do Pesquisador  
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista I 
 

Roteiro de entrevista para os empresários do setor .   
 
1)  Como você entrou para o setor de microcervejarias? 

 

2) Qual é a data de fundação da cervejaria  e quando iniciou a 

produção de cerveja?  

3)  Como você se preparou ou se prepara para atuar no setor? 

 

4)    Qual  foi sua produção de cerveja em 2009?  

(     ) até 100 mil hectolitros/ano (     )101 a 300 mil hectolitros/ano    

(    ) 301 a 500 mil hectolitros/ano     (     ) acima de 501 de 

hectolitros/ano  

 

5) Entre 2007 a 2010 a  empresa introduziu uma cerveja nova, 

significativamente aperfeiçoada no mercado nacional ou local?    

(     )  Não.   

(     )  Sim.    Cite os nomes das cervejas. 

 

6)  Em termos técnicos esta(s) cerveja(s) é (são): 

 (    ) Aprimoramento de uma já existente 

 (    ) Completamente nova para a empresa. 

Quem desenvolveu este produto? No caso de mais de uma cerveja 

explicite a mais importante. 

 

7) Vocês criaram alguma cerveja que não chegou a ser 

comercializada? Quais foram os motivos? 

 

8) Quais são as principais fontes de informação empregada entre  

2007 a 2010, para o desenvolvimento de novas cervejas ou melhoria 

no processo? 
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9)  Você tem alguma atividade interna de Pesquisa & 

Desenvolvimento (P&D)37 ? 

 

10) Tem parcerias para P&D com universidades, centros de pesquisa, 

etc.? Cite-as. 

 

11) Como são os treinamentos orientados para o desenvolvimento de 

novas cervejas e novos processos de produção da equipe (caso tenha 

equipe)?  

 

12) Quais as estratégias que você usa para se atualizar ou atualizar 

seus funcionários (caso tenha) sobre as novidades em cervejas 

especiais?  

 

13) A empresa implantou mudanças significativas nas estratégias de 

marketing entre 2007 a 2010? 

(    )  Não  

(    )  Sim.    Descreva-as, por favor. 

       

14) Quais estratégias de marketing vocês realizam ao lançar uma 

nova cerveja? 

 

15) Quais mudanças você percebe sobre os hábitos do consumidor de 

cerveja? 

 

16) Quando se trabalha com cervejas especiais qual a necessidade 

específica do consumidor você busca satisfazer? 

 

17) Como vocês sabem que uma cerveja “cairá no gosto” do 

consumidor?  

                                                 
37 Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) compreende o trabalho criativo, empreendido de forma sistemática, 
com o objetivo de aumentar os conhecimentos e o uso destes conhecimentos para desenvolver novas 
aplicações, tais como produtos ou processos novos ou substancialmente aprimorados. 
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18) Você pensa para qual mercado pode ser direcionado o tipo de 

cerveja produzido pela sua empresa? 

 

19) Há parceria entre as microcervejarias, nanocervejarias e 

homebrewers para aumentar a produtividade? Se sim. Como é feita 

esta parceria? 
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APÊNDICE C - Roteiro de Entrevista II 

 
Roteiro de entrevista para Homebrewers -  
1) Como você entrou para o setor de microcervejarias ou cervejas 

especiais? 

 

2) Quando iniciou a produção de cerveja?  

        

3)  Como você se preparou ou se prepara para atuar no setor? 

 

4)   Qual  foi sua produção de cerveja em 2009 em  litros?  

 

5) Entre 2007 a 2010 você introduziu uma cerveja nova 

significativamente aperfeiçoada no mercado local?    

(     )  Não.   

(     )  Sim.    Cite os nomes das cervejas. 

 

6)  Em termos técnicos esta(s) cerveja(s) é (são): 

 (    ) Aprimoramento de uma já existente 

 (    ) Completamente nova para o mercado. 

Quem desenvolveu este produto? No caso de mais de uma cerveja 

explicite a mais importante. 

 

7) Você comercializa a cerveja que produz? Se sim como é feito o 

comércio? 

 

8) Você criou alguma cerveja que não chegou a ser comercializada? 

Quais foram os motivos? 

 

9) Quais são as principais fontes de informação empregada entre  

2007 a 2010, para o desenvolvimento de novas cervejas ou melhoria 

no processo? 
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10) Quais as estratégias de marketing você utiliza ao criar e 

comercializar uma nova cerveja?  

 

11) Quais mudanças você percebe sobre os hábitos do consumidor de 

cerveja? 

 

12) Quando se trabalha com cervejas especiais qual a necessidade 

específica do consumidor você busca satisfazer? 

 

13) Como você sabe que uma cerveja “cairá no gosto” do 

consumidor?  

 

14) Você pensa para qual mercado pode ser direcionado o tipo de 

cerveja que produz? 

 

15) Você percebe que existe parceria entre microcervejarias 

/nanocervejarias/ homebrewers para aumentar a produtividade? Se 

sim. Como é feita e descreva esta parceria? 

 

16) Qual a progressão natural do  homebrewer? 
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APÊNDICE D   Roteiro de Entrevista III 
 
Roteiro de entrevista para consultores 
 
1) Como você entrou para o setor de cervejas especiais? 

 

2) Como você se preparou e se prepara para atuar no setor? 

 

3) Quando os gestores de microcervejarias /nanocervejarias/ 

homebrewers o procuram? 

 

4) Qual é a cerveja criada por você que lhe deu maior satisfação? 

Quais os diferenciais desta cerveja em relação aos concorrentes no 

mercado. 

 

5) Você chegou a fazer alguma mudança na forma de fazer cerveja, 

que gerou resultados positivos em produtividade e competitividade 

para as microcervejarias? 

 

6) Em sua opinião, nos últimos três anos, houve alguma introdução ou 

desenvolvimento em tecnologia que afetou o setor de cervejarias? 

 

7) Qual é a sua percepção sobre o consumidor de cerveja em BH?  

 

8) Você observa a existência de parceria entre as microcervejarias / 

nanocervejarias / homebrewers?  Se sim, por quais motivos? 

 

9) Quais são as estratégias mais utilizadas pelos cervejeiros para 

lançamento de uma nova cerveja? 

 

10) Quais exemplos de inovações de produtos que foram 

incorporados por exigência dos consumidores? 
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11) Quais são as estratégias que você utiliza para atualizar os 

cervejeiros sobre as novidades no mercado?  

 

12) Quais são os indicadores do setor e quem é responsável por 

levantá-los?  

 

13) Algo mais que poderia citar que contribuiria para a pesquisa? 
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APÊNDICE E – Observação I 
 

Observação na Expo Cachaça – 28 de maio 2010. 16 horas 

 
 
Transcrição de trechos importantes da observação, nas quais as falas 

transcritas ilustram a pesquisa. Os números em minutos e segundos à frente de 

cada trecho referem-se ao tempo decorrido da gravação da mesa redonda. 
 
7’55”. Gostaria que cada um desse a visão do momento cervejeiro no Brasil, de 

acordo com o setor que representa e depois abriremos para debate 

9’24”(rede) Criada uma confraria da cerveja em setembro de 2006 de 

degustadores de cerveja.  

11’03” Hoje 130 integrantes interessados, antenado e acompanha as novidades 

e lançamentos de cervejas nacionais e importadas, que acompanha os blogs de 

cerveja.  

11’20” Descentralizar as informações, promover encontros, degustação e 

promoção de curso relativos à cerveja. 
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13’00” (Ministério Agricultura) Marcio Botelho , lei federal que regulamenta “ 

cumprir o dever” na produção cerveja  

14’30” (Legislação) 1994 Instrução Normativa que  os órgão de competente 

executor autoriza e aprova a produção de cerveja.  

16’20” (Legislação) registro no Ministério da Agricultura. Uma vez apresentado o 

projeto, avalia o ambiente se não tem riscos ao produto acabado e libera. 

22’40” (diferenciação) Sociedade se organiza de maneira a procurar 

diferenciação e diversificação.  

23’30” (produto) No Brasil descobrem outros estilos, se  chamam de especiais, 

mas eram cervejas não se conhecíamos. 

25’20” (mercado) Cervejas artesanais irão dobrar a participação em 2012 e 

2013 no mercado consumidor. 

27’20” (mercado) As cervejas artesanais acham seu  nicho de acordo com o 

perfil de mercado, “está amplo para diversos tipos e estilos de cerveja”  

30’29 (conhecimento) Frei Tuck promove a cultura cervejeira através de cursos, 

degustações. 

33’10 (mercado) “crescimento exponencial dos números de cervejas especiais” 

34’20” (mercado) Tem um espaço para crescer e tem concorrência maior com o 

vinho e atinge o público do vinho que procura harmonização 

Paulo Schiavetto  

40’10 Cervejeiro artesanal de hoje era degustador há uns anos atrás foi 

apresentado a um universo que não conhecia.  

40’30 (empreendedor) “ O universo de produzir a própria cerveja se tornou algo 

palpável.   

40’40” (associação) Acerva criada para troca de experiências, aprendizado e 

incubadora de novas microcervejarias, cervejeiro caseiro.  

41’32” (conhecimento) Cervejeiro caseiro propaga a cultura cervejeira em vários 

aspectos da sua vida.  

41’58” (conhecimento) Vira referencia como conhecedor de cerveja e 

propagador do universo de cerveja especial. Gera conhecimento em cima do 

tema, gera processo de transformação do que se entendia como cerveja. 

42’38” (rede) Acerva papel de divulgadora da cultura cervejeira, parceiro das 

microcervejarias e termômetro de mercado  
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47’10” Fabiana Arreguy. Pão e Cerveja é um canal importante para divulgar 

informações do mundo cervejeiro, pois na mídia a cerveja é mal vista de forma 

mais vulgar. As notícias são geradas pelos próprios cervejeiros, levando pautas 

e reportagens que são interessantes para o público. 

53’38” Competidor é a burocracia   

54’30”  As cervejas especiais entram no mercado pela variedade, mas acham a 

questão da burocracia e tributação.  

57’15” Cervejas artesanais tem aumentado 0,3% do consumo de cervejas 

artesanais estimadas. Estratégia é passar informação correta para fidelizar e 

educar o consumidor .  

1h10’05” (mercado) Pequena cervejarias estrangeiras estão vindo para o Brasil. 

Cervejas evoluindo em termos de qualidade,  

1h29’15” (entrave) Acredita que a criatividade pode ser cerceada pelas normas 

MAG 

1h47’20” (mercado) Publico bem definido, nicho bem específico. Falta 

conhecimento da grande massa sobre as diferentes cervejas.   

1h49’12” (qualidade) Controle e segurança do produto e padrões de qualidade. 

Marco Falcone cerveja é uma bebida que não for feita com esmero e cuidado 

não vinga. Tem controle microbiológico rigoroso. Ingredientes usados para 

diferenciar o produto e melhorar o produto, como especiarias de alto valor.  

1h50’57” (processo) Fazem o controle da torrefação do próprio malte e não usa  

corantes. O controle é para purificar e padronizar a coloração da cerveja.  

1h54’42” (consumidor) Foco é ser transparente com o consumidor. 

2h03’20” Carga tributária é  feita segundo o valor, e paga-se  acima das 

cervejas das grandes cervejarias. 

2h19’57” (mercado) Estratégia de crescimento de consumo de cervejas 

especiais seria o conhecimento. Harmonização seria uma outra forma de 

divulgar a cultura cervejeira. 

2h27’50” (rede) Tentativa de formação de grupos microcervejeiros”. Promover a 

cultura cervejeira. 
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APÊNDICE F – Observação II 
 
Painel Setorial Inmetro Qualidade e Competitividade do setor 

cervejeiro 26 agosto 2010 Rio de Janeiro  
.  http://www.inmetro.gov.br/painelsetorial/cerveja.asp  

 

http://www.inmetro.gov.br/painelsetorial/cerveja.asp
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Transcrição de trechos importantes da observação, nas 

quais as falas transcritas ilustram a teoria estudada. Os números em 

minutos e segundos à frente referem-se ao tempo decorrido de 

gravação do Painel.  
 

11’36”  (Secretário de Desenvolvimento Tecnológico MCT) O que o MCT tenha a 

ver com cerveja? Ele foi criado há 25 anos e se o ministério fosse criado hoje seria 

o Ministério  da Ciência Tecnologia e Inovação, e ninguém lembrou dela um 1985, 

e hoje todo mundo . Cerveja é um bom exemplo de inovação.  

 

14”08 Para que a inovação exista, precisa existir um mercado que demanda. 

Poucos produtos têm padrões referenciais de qualidade, produção e consumo 

como a cerveja. O Brasil caminha para produção de 25% de produção de 

alimentos no mundo e a bebida está incluída. 

 

17’15”  Conhecimento do que é cerveja 

 

01h07’55” Para se fazer cervejas precisava cevada, água e lúpulo em 1516 era 

uma forma de segurança alimentar. 

 

 01h16’53” (processo) Processo é muito mais complexo, mas resumidamente a 

gente mistura malte na proporção de 55 %, com cereais não maltados, até 

proporção de 45%, mistura com água e faz uma mosturação. “O fermento não tem 

sistema digestivo” ele não consegue digerir um grão de cevada, eu estou 

preparando um meio de cultura para que o fermento desenvolva bem. Passamos 

para uma etapa de fervência, esteriliza o produto, tornando estável. A cerveja se 

desenvolveu ao longo do tempo e tem a segurança alimentar porque é fervido. 

Resfria e acrescenta o fermento.  Que começa a fermentação e produz álcool e 

CO2 e depois faz a maturação. Filtra a cerveja e envaza. 
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APÊNDICE G – Trechos das Entrevistas 
 
Transcrição de trechos importantes das entrevistas sendo a letra E 

(entrevistados) e o número a identificação. Os números em minutos e segundos 

à frente de cada fala são referentes ao tempo decorrido na gravação da 

entrevista.  

 
E1 – Microcervejaria  
Entrevista em 12 Agosto 2010 

 

0’18” – (inovação) “Diversas tipos de bebidas cinco  foram selecionadas para a 

final do concurso de bebidas mais inovadoras.” Entre café e cachaça,  [a cerveja 

Monasterium] ganhou como  produto mais inovador . 

0’58’’(produto) – Resgate da Indian Pale Ale Estrada Real  

2’37” (P&D) – Tentativa de entrada de um  projeto no SENAI para tentativa de 

desenvolver uma banco de levedura brasileiro, com professor Rogério Brandão 

da Universidade Federal de Ouro Preto. 

3’50” (empreendedorismo) - Início da produção foi a entrada num curso de 

cerveja caseira em 1988 e passou a fabricar no sítio da família. Começaram a 

trabalhar com pesquisa. 

4’36” (busca) - Em 2000 em viagem pela Europa, percebi que fazia um produto 

muito similar à cerveja alemã, que a minha tinha respaldo técnico para ser tão 

boa. Procurei por cursos na Alemanha, Bélgica e Dinamarca.  

5’13” (empreendedorismo) – Voltando ao Brasil associei-me aos irmãos com 

ideia de fazer um futuro empreendimento, e passamos a pesquisar juntos. 

Estudamos a fundo o mercado de microcervejaria e começamos a estudar o 

mercado no Brasil que era promissor, mas muito incipiente em 2000 

5’40” (rede) – Só conseguiria ter sucesso no empreendimento se envolvesse 

milhares de outras pessoas que não conheciam a cerveja artesanal, mas tendo 

acesso a cultura cervejeira se converteriam a elas: Beer evangelismo. Beer 

evangelização, palavra inventada pelos cervejeiros artesanais americano, define 

no ato de difundir às pessoas o gosto e a cultura das boas cervejas. E 

aumentariam o consumo.  
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6’17” (conhecimento) – Sempre buscam cursos de reciclagem e diversas 

viagens à Alemanha. Dedicado ao aprimoramento técnico da produção de 

cervejas, tem participado de listas mundiais de discussão técnica da produção. 

0’58” (conhecimento) - Troca de informação para aprimoramento e recebido 

papas mundiais da cerveja.  

1’56” (conhecimento tácito e explicito) - Participação em capítulos do livro e 

trazer especialistas mundiais sobre para cursos em BH em termo de “análise 

sensorial de cervejas”. O conhecimento de características sensoriais dá um 

respaldo de qualidade. 

2’36 (atualização) O curso de análise sensorial é um avanço no setor e 

constituiu o NEC - Núcleo de Estudo de Cerveja formados por dois biólogos e 

que promovem cursos de on flavours da cerveja características desejáveis na 

cerveja para desenvolver os degustadores e promover a cultura cervejeira.  

4’10” (novos produtos) A gente tem ideias e as testa para ver se vai ter o 

respaldo do público antes de lançar no mercado. Falke Ouro Preto demoramos 

06 meses antes de lançar uma cerveja e ainda não foi lançada. Temos  vários 

projetos na prancheta que estão em standy by. 

05’15” – Inovação de nova tecnologia não houve. É uma arte milenar o que se 

tem feito é o resgate da arte. As grandes cervejarias trabalham com 

padronização do processo com menos sabor e atingir o maior número de 

pessoas. A inovação conseguida foi a diminuição de deterioração e de sabores 

e aromas ruins como off flavours. 

06’24” (conhecimento) – Trabalham com ousadia e com o conhecimento aplica 

a tecnologia nos pequenos equipamentos. Tecnologicamente de melhoria em 

processos físicos. Todas as  máquinas tem inovação produzido dentro da 

própria cervejaria, pelo irmão que desenvolveu com imaginação e conhecimento 

em mecânica. 

0’13” – (mudança do consumidor) – Questão da melhoria da qualidade de vida   

e surge a cerveja artesanal para atender a questão da diferenciação. Mestres 

cervejeiros eram como um cofre guardando a informação. A cultura cervejeira 

pertence à humanidade  

02’32” – (consumidor) – busca pelo conhecimento de coisas novas, busca pelo 

prazer e consumir conscientemente bebe-se menos e melhor. Tem outra 
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tendência de consumo. Apelo gastronômico que descobre que a cerveja 

harmoniza com muitos alimentos, queijos, chocolate, pratos exóticos. 

04’19” – Trazer escolas cervejeiras diferentes e viajar pelo mundo da cerveja. 

05’30” – Resgatar é também inovar as cervejas que existiam mas se fabrica 

pouco. Lançamento no Brasil do movimento Slow beer Brasil, baseado no 

slowfood lançado na Itália, pois foi descoberto que alimentos acabaram pela 

industrialização. 

08’05” – Respaldo do movimento Slow Food está protegendo a cerveja 

artesanal na Itália. 

0’14” – (rede) Apesar de terem mais de 100 microcervejarias são poucas que 

tem a cultura cervejeira. Apoiam intensamente nos homebrewer, que são 

embrião da cultura cervejeira. Tem espaço em BH para atendimento. Só se 

forem muitos homebrewers e se juntarem é viável a cultura cervejeira, como 

ocorrido na Itália e EUA. “Vídeo Eu sou um Cervejeiro Artesanal”38.  

05’28” (estratégias lançamento) – Não tem estrutura de marketing montada. A 

principal forma de aparecer na mídia e porque tem gerado mídia espontânea 

pelo fato de serem inovação, e geram fixação da notícia. Só inovação gera 

retenção de memória. 

07’02” – (gosto do consumidor) – Tendência de conhecer novas estilos. 

Pessoas que gostam de cervejas especiais que tem muito lúpulo de amargor 

mais alto e sendo procurado. 

09’20” (treinamento) – Produção tem acesso a informações e reciclagem mais 

técnicas em processos químicos e biológicos da cerveja.  Com a questão 

mercadológica fica mais com os gestores. 

10’30” (associação) –Reativação do Sindbebidas e diretores do sindicato com a 

função de receber apoio institucional da FIEMG. Conseguiriam apoio do sistema 

                                                 
38 I Am A Craft Brewer "Eu sou um Cervejeiro Artesanal" é um vídeo colaborativo representando a camaradagem, o 
caráter e a integridade do movimento cervejeiro artesanal americano. Criado por Greg Koch, CEO da Stone Brewing 
Co. e Chris & Jared da Redtail Media... e por mais de 35 incríveis cervejeiros artesanais de todo o país. O vídeo foi 
mostrado para uma audiência de 1700 cervejeiros artesanais e membros dessa indústria na Craft Brewers Conference 
2009, em Boston, como introdução do discurso de abertura de Greg Koch, intitulado "Seja notável: Colaboração Ética 
Camaradagem Paixão." Como é tradição no discurso de abertura da CBC, foi oferecido um brinde para a plateia. Dessa 
vez, as cervejas oferecidas para o brinde foram todas cervejas artesanais feitas em colaboração, sendo elas: Isabella 
Proximus, Collaboration Not Litigation, AleSmith/Mikkeller/Stone Belgian Style Triple, Jolly Pumpkin/Nøgne-Ø/Stone 
Special Holiday Ale, and 2009 Symposium Ale "Audacity of Hops." Legendas em português: Tiago Falcone - Falke Bier 
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S com uma ação do Minas Beer Fest 2008 festival somente das cervejas 

artesanais como forma de movimentar setores. 

 13’15” (associação) - União das ACERVAS – concursos nacionais e beer 

evangelização através da brassagem coletiva da cerveja e degustação 

provocando a curiosidade das pessoas.  

01’10” - “Cervejaria verde”. Inovação na Questão ecológica e sustentabilidade. 

Resíduos de malte vão para alimentação animal. Resíduos da fábrica vão para 

estação de tratamento da própria fabrica e usado como adubo. Levedura faz 

reciclagem.  

02’29” – Cave (adega subterrânea) inovação de processo fabricação que 

mantém a temperatura constante de 19 graus e não usa recurso energético para 

controle de temperatura. 

 

 
E2  – Superintendente do Sindbebidas 
Entrevista em 25 Agosto de 2010 

 

0’19” - Sindicato das Indústrias de  Cervejas e Bebidas em geral foi criado  da 

1942. Durante muitos anos MG teve grandes indústrias de cervejas que 

sumiram devido à globalização. Sindicato reativado em 2004 com as indústrias 

de cachaça. 

1’34” – (microcervejarias) 2006 novo segmento que os pioneiros foram a Krug e 

está crescendo de maneira espantosa e tem potencial.  

2’14” (globalização) - Hoje os produtos ficaram muito iguais e o consumidor 

ficou sem opção de escolhas. As microcervejarias se opuseram a esta 

globalização. Sindicato iniciou em 2006 fazendo um trabalho de aproximação e 

ajuda as microcervejarias. Querem ser um sindicato que as represente. 

3’10” (sindicalismo) Sindicato patronal para defender os interesses das 

indústrias. Como se fosse uma agência de desenvolvimento setorial. Trabalho 

de associar as microcervejarias mostrando o portfólio de serviços como por 

exemplo, em novembro de 2008 formataram  Minas Beer Fest. 

5’15” (entraves) A indústria cervejeira é extremamente tributada. Atento as 

demandas e o sindicato seja referencia na busca de soluções. 
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5’50”  (avanço tecnológico) Setor de grandes cervejas não há inovações em 

termos tecnológicos. Caso das microcervejarias p setor está em constante 

desenvolvimento. Exemplo a busca de leveduras de fermentação que sejam  

nacionais, hoje todas são importadas.  

06’58” (conhecimento) Desenvolvimento que está começando a fazer através de 

um professor de biologia ligado à UFOP está desenvolvendo pesquisa para 

criação de novas cepas. Hoje tem parceria com uma empresa privada, 

CERLEVE, especializada em leveduras para cachaça e estão pesquisando 

novas leveduras para a cerveja. 

08’20” (consumidor) Percepção que o consumidor é muito exigente, pois as 

microcervejarias de Minas procuraram desenvolver estilos de cervejas 

diferentes e estão na vanguarda mostrando ao consumidor cervejas 

diferenciadas.  

09’09” (parceira) Setor novo e está construindo a rede de parcerias, para que as 

microcervejarias não se vejam como parceiras e não concorrentes. Tem a ideia 

de fazer uma central de compras, mas não conseguiram implantar. 

10’42” (estratégia) Estratégia principal é um produto  diferenciado e fazer com o 

que o consumidor enxergue esta diferença e pague um pouco mais por isso. 

11’47” (atualização) Pesquisas nas principais fontes do setor. Parceria com o 

Sindcerv aonde busca informações em conjunto através de clipping, aspectos 

tributários e usa a estrutura da FIEMG para aspectos tributários, ciência e 

tecnologia. 

12’55” (pesquisa) FIEMG faz uma pesquisa para o setor de Bebidas no geral. 

Falta uma pesquisa setorizada esta é a grande demanda um diagnóstico que 

mostre efetivamente volume de produção, faturamento, nível de crescimento, 

geração de empregos. 

13’30” (indicadores) São de responsabilidade da FIEMG, é um trabalho caro, 

que estão buscando parceria para realização do diagnóstico. 

14’20” (indicadores) Informações econômicas são mais estimadas algo em torno 

de 500 mil litros mês. Crescimento é estimado de 18 à 20% ao ano. 

15’23” (contribuições) – Potencial grande de crescimento, pois vários os 

contatos de pessoas que querem entrar no segmento, não só da indústria mas 
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também da distribuição, que é um ponto crítico. No caso do chope tem que ser 

eficiente.  

16’47” Chope não pode estocar e tem que distribuir rápido e terem seu próprio 

ponto de venda e casas noturnas para distribuição.  

19’35” Estratégia de apoio ao homebrewer para divulgação, e é interesse que a 

Acerva Mineira seja associada ao sindicato. Cervejeiro caseiro hoje é o futuro 

microcervejeiro. Enxerga as pessoas como parceiros e da inovação com a 

divulgação a cultura cervejeira. 

20’18” Inicialmente a inovação é do produto em si. Inovação em 

desenvolvimento de novos estilos, a busca por  produtos como por exemplo a 

introdução de jabuticaba, e é um espetáculo. Tem estratégias de penetração em 

novos mercados. O produto se diferencia.  

 

 

E3 – Homebrewer Vilã  
Entrevista em 15 de Setembro de 2010 

 
 
FIGURA 11 – Cerveja Vilã  
Fonte: Autor, 2010 
 

0’35” (entrada) – Entrou no mundo da cerveja artesanal no final de 2002 quando 

“Conheci o mundo além  Pilsen” Weiss, Stout e harmonização. Só que o prazer 
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era caro. E o conhecimento para fazer a cerveja em casa era possível, e assim 

começou   produzir a própria cerveja.  

01’55” (inicio) – Observou um cervejeiro produzindo cerveja e não tinha cursos 

em 2008 de produção em BH. Hoje tem muito informação na internet. 

03’20” (volume produção) – variável já fez 70  litros na semana e não conseguiu 

manter e ter demanda. 

04’29” (criação) – Não é produto novo, mas o posicionamento de marca. Pela 

escolha do nome Vilã. A ideia “mundo das mocinhas é sem graça, nas novelas 

você torce para a vilã, a que vai marcar”. 

05’20” (novo produto) – Segue escolas cervejeiras alemãs  e belgas e uso 

produtos coloca mel, melaço, açúcar mascavo para dar personalidade à cerveja. 

Fere um pouco a escolas cervejeiras, mas está inovando, saindo da mesmice. 

 06’30” (distribuição) – Canais de distribuição própria por telefone, e-mail. O 

blog, Twitter e Facebook da cerveja como canais direto de  relacionamento com 

a marca e pode fazer pedido. Faço promoção de pratos junto ao restaurante no 

Twitter para divulgar e batizar uma nova cerveja. 

07’25” (produto) - “Se não tiver qualidade, tem vergonha de mostrar para a 

sociedade, além da própria segurança e reputação à zelar. Você tem que gostar 

da própria cerveja. 

08’20” (fonte informação) – Internet e participação nos eventos de cerveja e 

conhecer as pessoas pessoalmente que tem contato. Em encontros informais 

consegue absorver informações valiosas. 

09’18” (mkt) – Diferenciação pelo rótulo e não usa clichês da cerveja. A cerveja 

se comunica diferente perante as demais marcas. Usa a internet como forma 

mais barata e mais rica em termos de contato com o cliente. Entender os 

hábitos de consumo, o que vai representar status. 

10’54” (consumidor) - Entra num mundo que a oferta é grande e ele começa a 

ser um colecionador de estilos naturalmente. “zapeando cervejas” dificilmente 

ele bebe uma cerveja mais de cinco vezes. 

12’20” (atender) - O consumidor busca um sabor que não conhecia, busca 

surpresa. Buscar o novo, e se estive ao alcance de fazer o novo. 

13’32” (consumidor) Cair no gosto das mulheres tem mais chance, pois esta tem 

decisão de compra. Ela busca o produto mais diferenciado a harmonização e 
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experiência, consumida devagar. Consumo relacionado à experiência de 

sabores e consumo responsável. que terá experiência gustativa mais rica. 

14’35” (mercado) Mercado é pequeno e não tem com fazer um exercício de 

futurologia. 

15’02” Homebrewer tem um perfil mais empreendedor pela idade, cria marca, 

quer abrir uma microcervejaria, evolui equipamentos. Homebrewer mineiro 

pretende se tornar um produtor regularizado, consolidado e constantemente 

ascendente.  

15’48” (cultura cervejeira) Tem microcervejarias diferentes em Minas. Tem 

algumas que buscam a excelência de produto, reconhecimento nacional e 

internacional e ganham muita mídia espontânea porque estão quebrando 

paradigmas de  reputação de cerveja brasileira. Outras se adéquam ao paladar 

mineiro sem paciência de educar o consumidor para um produto mais nobre e 

rico. Querem ter a imagem do produto mais rico mas não oferecem este tipo, e 

sim ser uma alternativa para as cervejas de massa. 

16’05” (Processo novo) - Preocupação com o bagaço de malte, faz o pão de 

malte. Desenvolver sabonetes e aromas que estão presentes e está procurando 

fazer um papel artesanal que vem do bagaço e a contribuição para a 

sustentabilidade.  

 

E4 – Homebrewer - Roter Bogen 
Entrevista respondida por e-mail em 23 setembro de 2010. 

 

1) Como você entrou para o setor de cervejarias? 

 (conhecimento): na verdade sou Homebrewer (cervejeiro caseiro), tendo 

adquirido minha formação em curso aberto oferecido em BH, na época pelo 

cervejeiro Danilo Mendes em parceria com o bar e restaurante Frei Tuck. Soube 

do curso frequentando o local. O interesse vem de longa data, quando fiz 

estágio em indústria de bebidas e conheci a produção de cerveja em seus dois 

extremos: industrial de grandes volumes e artesanal em micro cervejaria. 

 

2- Quando iniciou a produção de cerveja?  

Maio/09 
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 Como você se preparou ou se prepara para atuar no setor? 

(conhecimento) Minha primeira instrução foi no curso anteriormente 

mencionado. A partir daí as informações vieram de bibliografia específica, 

fóruns/listas de discussão e cursos abertos complementares, no caso Processos 

Cervejeiros (Paulo Schiaveto), Análise Sensorial (Núcleo de Estudo da Cerveja - 

NEC). O ingresso na ACERVA Mineira contribuiu fortemente na abertura de 

canais e indicações à respeito 

 

3 - Qual foi sua produção de cerveja em 2009 em litros?  

(volume produção) Desde que me iniciei, produzo sempre compartilhando 

equipamentos com amigos. Possuo um conjunto de panelas de 60 litros cujo 

uso está planejado na residência que estou construindo hoje (set/2010). A ideia 

é produzir quinzenalmente algo em torno de 50 litros. Em 2009 efetuei 3 

produções com um total de aproximadamente 100 litros. 

 

4- Entre 2007 a 2010 a  empresa introduziu uma cerveja nova significativamente 

aperfeiçoada no mercado nacional ou local?  

(inovação) Acredito que a questão se direcione melhor à indústria micro-

cervejeira, que possui atuação formal no mercado. Homebrewer normalmente 

escoam sua pequena produção entre amigos, familiares e alguma venda 

informal. 

(     )  Não.   

(     )  Sim.    Cite os nomes das cervejas. 

 

5- Em termos técnicos esta(s) cerveja(s) é (são): 

(processo) Nenhuma das abaixo. Homebrewer são como chefs de cozinha que 

desenvolvem um determinado prato a partir de referências conhecidas e o 

personalizam com seu conhecimento e experiência. Grande parte das cervejas 

encontra-se catalogada em estilos (BJCP) que estabelecem determinadas 

características de aromas, sabores e sensações  que definem o estilo, além de 

fornecer parâmetros numéricos para cor, amargor, quantidade de açucares 

(inicial e final) e teor alcoólico. O homebrewer pode partir de uma receita 

conhecida (internet, amigos, livros) e modificá-la conforme seu gosto ou 
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elaborar uma receita totalmente nova usando tabelas ou softwares que lhe 

permitem dosar os ingredientes e definir o processo conforme os objetivos que 

tenha. Importante destacar que há também estilos livres, que não se encaixam 

nos catalogados e resultados da criatividade do cervejeiro. 

 (    ) Aprimoramento de uma já existente 

 (    ) Completamente nova para a empresa 

 

6- Quem desenvolveu este produto? No caso de mais de uma cerveja explicite a 

mais importante.  

(processo) Cada uma de minhas 5 produções teve uma origem diferente. Nas 

duas primeiras, segui a receita do cervejeiro Danilo Mendes para uma English 

Special Bitter (estilo catalogado BJCP). Na segunda, nos reunimos na casa de 

um amigo, sorteamos um estilo (Bitter) e elaboramos a receita, juntos, 

conformes os ingredientes disponíveis com coordenação do cervejeiro Paulo 

Schiaveto. A quarta elaborei a receita em parceria com um amigo, cada um 

contribuindo com parte para uma India Pale Ale ou IPA e usando o software Bier 

Alchemy. A última elaborei sozinho usando o mesmo software, foi uma Imperial 

IPA. Todos esses estilos são comerciais, mas cada cervejeiro personaliza sua 

versão. 

 

7- Você comercializa a cerveja que produz? Se sim como é feito o comércio? 

(distribuição)  Normalmente fica entre amigos e família. Não há lei que ampare o 

comércio informal de cerveja artesanal. Para vendê-la legalmente existe uma 

burocracia colossal que impede a maioria dos homebrewers de vender seu 

produto.  Você pode montar uma barraca na feira de artesanato e vender 

comida, roupa, adereços e outros tantos produtos feitos honestamente de forma 

artesanal. Cerveja não. É bebida alcoólica, enfrenta uma infinidade de 

restrições para produção e comercialização. Alguns conseguem vender parte 

em estabelecimentos que apoiem a iniciativa, mas infelizmente é informal. 

Outros se associam com microcervejarias formalmente constituídas para uma 

coprodução. 
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8 - Você criou alguma cerveja que não chegou a ser comercializada? Quais 

foram os motivos?  

Vendi apenas algumas garrafas da minha última produção. Na escala de 

produção que me proponho, a maior parte será efetivamente consumida entre 

amigos, família e claro, consumo próprio. 

 

9) Quais são as principais fontes de informação empregada entre  2007 a 2010, 

para o desenvolvimento de novas cervejas ou melhoria no processo? 

(informação) Bibliografia especializada, cursos abertos de produção e 

processos, fóruns/listas especializadas. 

 

10- Quais as estratégias de marketing você utiliza ao criar e comercializar uma 

nova cerveja?   

(MKT) Quando um homebrewer anuncia seu produto, costuma evocar o caráter 

artesanal da produção, com ingredientes selecionados e processo esmerado. O 

caráter de exclusividade, haja vista a pequena produção, também pode atrair 

interesse. 

 

11- Quais mudanças você percebe sobre os hábitos do consumidor de cerveja? 

(consumidor) Lentamente, parece aumentar o interesse por produtos 

diferenciados. Mesmo a grande indústria tem oferecido produtos premium (que 

muitas vezes não tem nada de premium), empresas como AB-Inbev e FEMSA 

(agora Heineken) trazem ao Brasil rótulos europeus de seu portfólio. Basta 

circular pelos supermercados para perceber que a oferta de rótulos teve um 

aumento expressivo nos últimos anos. Faço um exemplo. No início da década 

de 2000, você precisaria ir atrás de um importador ou delikatessen 

especializada para conseguir uma cerveja de trigo. Hoje você encontra em 

qualquer supermercado, inclusive versões nacionais. Mas é um movimento 

tímido. O custo da cerveja especial ou artesanal é um problema. O brasileiro se 

acostumou a pagar pouco em uma garrafa de 600 ml, fica difícil optar por uma 

novidade até dez, quinze vezes mais cara. Os curiosos experimentam e aos 

poucos percebem que talvez seja mais interessante consumir pequenas 

quantidades de boa cerveja que embebedar-se de cerveja barata, mas eles 
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ainda são uma minoria. Algumas empresas locais têm aumentado suas 

produções e começam a oferecer cervejas de boa qualidade por preços que 

ficam entre duas e três vezes aquele das marcas de massa; é um grande passo.  

Mas as grandes marcas estão atentas e trabalham para que as coisas fiquem 

exatamente como estão, jogando pesado com preços, publicidade e lobby 

político através do qual a legislação acaba favorecendo o grande produtor e 

dificultando a vida do pequeno. A exemplo do que se viu na Europa e EUA, o 

mercado das artesanais e especiais deve crescer ainda muito do Brasil. No 

EUA, é o mercado que mais cresce. Vale à pena conferir o excelente 

documentário Beer Wars. 

 

12 - Quando se trabalha com cervejas especiais qual a necessidade específica 

do consumidor você busca satisfazer?  

(consumidor) A de se proporcionar uma experiência única, um encantamento ou 

a descoberta do valor e importância gastronômica da cerveja. Desejamos que o 

consumidor suspire após o gole, preenchido com a satisfação de estar provando 

algo especial. 

 

13 - Como você sabe que uma cerveja “cairá no gosto” do consumidor? 

(consumidor) Depende do perfil desse consumidor. Para introduzir alguém 

habituado a cervejas de massa no mundo das especiais, é preciso iniciar com 

um estilo mais leve, menos amargo e com sabor diferenciado. Se for um 

consumidor habitual de especiais, pode ser interessante trabalhar um estilo 

mais complexo em termos de sensações. Depende do público para o qual você 

direciona sua cerveja. Ressalto que a cerveja bem feita e de qualidade pode ser 

leve e suave, como as Bohemia Pilsen da Rep. Tcheca. Existe cerveja para 

refrescar, existe cerveja para harmonizar com pratos leves, pratos fortes, doces, 

queijos e etc. É todo um universo de opções, o cervejeiro pode mirar em uma ou 

várias. Tenho amigos produzindo excelentes cervejas da escola belga, 

normalmente mais alcoólicas e encorpadas, outros fazendo Lager da escola 

alemã, gostosas e refrescantes, e gente como eu com certa predileção pela 

escola inglesa.  
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14 - Você pensa para qual mercado pode ser direcionado o tipo de cerveja que 

produz? 

(mercado) O homebrewer costuma fabricar os estilos de sua preferência. Se o 

objetivo é vender, é preciso definir quanto e encontrar o mercado adequado 

para o volume desejado, o que muitas vezes definirá também o estilo.  

 

15- Você percebe que existe parceria entre as microcervejarias para aumentar a 

produtividade? Se sim. Como é feita descreve esta parceria? 

(rede) Algumas microcervejarias trocam experiências por variadas razões, mas 

essa troca fica melhor descrita como bom relacionamento ou política de boa 

vizinhança que parceria. Existe um excelente relacionamento entre a Cervejaria 

Falke, da região metropolitana de BH, com as paulistas Colorado e Bamberg. 

Eles costumam se unir em eventos e decidiram recentemente uma parceria pra 

produzir uma cerveja em conjunto. Importante destacar que conheço pouco o 

lado de dentro das micros e acredito que a pergunta seja melhor respondida por 

um representante desse setor. 

 

16 - Qual a progressão natural do homebrewer? 

(empreendedorismo) Há vários caminhos. Normalmente ele começa produzindo 

uma receita existente em quantidades modestas. A partir daí começa a interferir 

no processo e chega a elaborar as próprias receitas. Um passo posterior pode 

ser aumentar a produção e fazer alguma venda informal. O passo final é a 

formalização, constituindo empresa e transformando-se em microcervejaria. 

Mas esse não é um objetivo geral. A grande maioria dos homebrewers gosta de 

fazer cerveja pelo prazer de produzir um produto de qualidade que possa 

compartilhar com amigos e família, é um hobby. Outros aspiram a 

profissionalização. São opções pessoais. O importante é que mais e mais 

pessoas descubram esse mundo porque fazer cerveja é um prazer, antes de 

qualquer coisa. 
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E5 - Consultor de Gestão do setor 
Entrevista em 29 Setembro 2010 

 
0’18” (entrada mercado) -  Por questão de trabalho saiu do país há 20 anos e 

teve contato com outras cervejas que não existiam no Brasil. O que chamou a 

atenção foi a novidade da cerveja e as pequenas cervejarias.  

01’42” (mercado) - Acompanhou nos EUA a questão do movimento dos brew 

pubs 

02’30”  (conhecimento) - Assina algumas principais revistas e a literatura é 

escassa, e não é um fenômeno brasileiro. Compra todo o livro que sai sobre 

cerveja via Amazon. 

03’20” (busca dos cervejeiros) - Atualmente existe uma cultura instalada no 

Brasil, e depois do lançamento do livro Larousse da cerveja, os 

empreendedores o procuram para apoio na questão da gestão, plano de 

negócios, pois junta os dois conhecimentos. 

05’06” (movimento) -  Processo de construção de cerveja tem etapas. Começa 

fazendo cerveja em casa, passa para nanocervejaria, microcervejaria e depois 

para uma cervejaria maior. É um bom indicador do que pode vir para o futuro. 

07’20” Nanocervejaria fica mais organizada. Quando se chega a microcervejaria 

precisa de emissão de notas fiscais, licenças da prefeitura, aí a coisa fica 

profissional.  

08’05” (consumidor) – O perfil do tomador de cerveja está mudando, pois a 

sociedade está mudando, tem sido mais exigente em relação a tudo, e a busca 

por ser diferente. Sociedade tem sido exigente em relação a tudo, e mais 

positivamente. Isto tem reflexo na cerveja. As pessoas estão curiosas e querem 

outros sabores. 
10’05” (fornecedor) – O setor fornecedor de cerveja não está acompanhando o 

crescimento, com velocidade menor. Se estivesse acompanhando teríamos 

mais oferta de outros estilos de cerveja. “Cervejas diferentes de Pilsen”, que 

muitos chamam de especiais, embora não concorde.  

As grandes somente observam as cervejas artesanais quando veem algum tipo 

de preferência respondem ao mercado.  
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11’20” (perfil cervejeiro) -  Existem dois tipos de produtores de cervejas. 

Aqueles que querem crescer e ganhar dinheiro, produzir Pilsen e encontrar um 

paladar que agrade a massa. O outro tipo tem um cuidado maior com o produto 

de qualidade e atenção maior para a cultura cervejeira, para oferecer a opção 

ao consumidor. 

12’26” (colaboração) - Tem compartilhamento de problemas, de parcerias e 

contribuição mútua na parte de cervejarias preocupadas com a cultura 

cervejaria. Há parceria fortíssima entre as melhores microcervejarias. 

13’46” (lançamento novos produtos) - Microcervejeiro geralmente é um jovem 

adulto que está enfrentando a aceitação do produto dele comercialmente no 

mercado. Entra com cautela e normalmente procura um estabelecimento que 

seja referencia para ele para testar o mercado e receptividade. 

16’10” (MKT) A Baker e Krug tem bares próprios, até mesmo fora de Belo 

Horizonte. 

16’55” (lançamento novos produtos) As grandes vão testando o mercado, ou 

optam por trazer produtos premium mais consagrados no exterior, como Stella 

Artois e Leffe. Na microcervejaria e cervejarias tem um divisor de águas até a 

década de 1960 quem mandava era o mestre cervejeiro. Atualmente nas 

grandes quem manda é o departamento de Marketing. Ainda no grupo das 

microcervejarias e nanocervejarias o mestre cervejeiro é quem determina a 

produção. 

20’40” (atualização dos cervejeiros) Hoje no Brasil tem um movimento 

interessante que reúne as pessoas interessadas em cervejas que é o grupo de 

cervejeiros caseiros, as Acervas. Muito da cultura, novidades e tendências 

acontecem no fórum de cervejarias caseiras, que anualmente fazem concursos 

nacionais e já estão na 5ª edição. 

24’15” (indicadores) Não existe indicadores oficiais, são todos indicadores 

informais. A Nielsen não tem análises voltadas para microcervejarias. Nos 

encontros é visto o crescimento das ofertas, do crescimento dos cervejeiros 

caseiros. Fazendo cervejas impensáveis com ingredientes de mandioca e 

jabuticaba, por exemplo.  

27’20” (cultura) No Brasil tem ocorrido um fenômeno interessante e rico, e que 

as microcervejarias “autênticas”, cuidando da expansão e da cultura cervejeira, 
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estão desenvolvendo algumas cervejas com ingredientes tipicamente nacionais 

e regionais, como jabuticaba, mandioca e rapadura isto é Inovação da receita. 

Alguns inovando na técnica de depurar o malte para tirar óleos e fazer cerveja 

menos ácida ou mais doce. Para fazer a de jabuticaba fica 02 anos fermentando  

 
E6 e E7 – Homebrewers Grimor 
Entrevista em 06 de outubro de 2010 

 

 
FIGURA 12 – Cerveja Grimor 
Fonte: Autor, 2010 

 

0’58” (inicio) - Produção começou por curiosidade em 2007  mas precisava de 

muito aprimoramento.  

2’22” (preparação) - Busca de conhecimento e tem literatura especializada na 

área mais em inglês. Têm estudado bastante e trocado experiências com 

produtores a partir da associação com cervejeiros (Acerva Mineira). Pessoa que 

entra na associação tem muito conhecimento pela troca de experiência. Fazem 

cursos mais avançados de produção. 

03’38” (introdução nova cerveja) -  Pulo de produção foi concomitantemente 

com um concurso de cerveja nacional artesanal em Porto Alegre. A primeira 

receita que fizemos ganhamos o certificado bronze no concurso. Optaram por 

produzir uma cerveja de baixa fermentação Lager, no estilo Octoberfest que não 

tinha no mercado de Belo Horizonte. 
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05’37” (venda) - Atualmente a produção é um pouco maior. “O mercado é mais 

corporal”, no corpo a corpo com amigos e conhecidos e alguns bares que 

abraçam a causa da cerveja artesanal. 

07’02” (conhecimento) -  Sobre produção técnica não tem no Brasil. As pessoas 

que ministram cursos e montam apostilas compilação do aprendizado na 

prática. Hoje temos sites, blogs, cursos, publicação ainda não tem. 

08’10” (divulgação) - Investir principalmente em marca. No visual da marca, site 

e entender a importância da imagem para o produto. Não pecar na embalagem, 

na marca e no slogan. A imagem bonita, impresso em bom papel, site, 

comunidade em relacionamento, Twitter, Facebook.  

9’55” (consumidor) - Mudança na percepção que o consumidor de cerveja teve 

em relação à quantidade de marcas. Consumidor descobriu que tem variedades 

de sabor e estilo. Ele quer conhecer novos estilos e novas cervejarias. Ele 

busca algo novo, algo que “não tomei ainda”. “Querer experimentar, estar aberto 

para novas experiências no mundo da cerveja” 

11’20” (consumidor) – Conceito geral da população de cerveja é Pilsen. 

Cervejas que distanciam da Pilsen não são apreciadas. P. Existe sim o mercado 

para cerveja muito diferenciadas como as belgas e mais complexas.  

13’03” (diferenciação) - Procuraram fazer uma cerveja procurando trazer para o 

lado das cervejas especiais. Fazer uma ponte de uma cerveja nem tão 

complexa mas também nem tão simples, mas que os consumidores saibam e 

percebam que seja diferenciada.  

13’50” (parcerias) – Na realidade as pessoas contribuem com os pequenos 

segredos, o que ainda acontece no universo de cerveja artesanal. A união se dá 

em pequenos encontros e  happy hours. 

15’05” (parcerias) - Parceria importante com as microcervejarias que incentivam 

o movimento homebrewer e encaram o processo não encaram como aumento 

de concorrência e sim aumento de parcerias. Quanto mais microcervejarias 

existirem no mercado mais pessoas são atingidas pela vertente da cerveja 

especial.  

16’05” (mercado) - Passar para frente a informação que a qualidade da matéria 

prima é maior, os maltes são do Sul, lúpulo são sempre importados e um fator 

de tributação que pesa sobre os cervejeiros artesanais. O preço aumenta pelas 
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taxações e os consumidores terem coragem de pagar mais caro por um produto 

novo.  

18’00” (considerações) Movimento de cerveja artesanal e especial que está  

correndo no Brasil é uma revolução cultural, é uma mudança de filosofia de 

como o brasileiro encarava como “beber cerveja”, a quantidade de cerveja 

ingerida. A pessoa passou a querer conhecer o que está bebendo, entender o 

processo, a história envolvida. Há uma revolução de filosofia e uma mudança de 

mercado. 
  

E8 – Nanocervejeiro da Küdbier 
Entrevista em 14 outubro 2010 

 

0’20” (empreendedorismo) -  Iniciou como hobby em 2007 e já em 2008 ganhou 

um concurso na Argentina. 

01’21” (preparação) -  Cursos de degustação e produção e muita troca de 

experiência com a Acerva Mineira. Estuda bastante, participa de grupos de 

discussões na Argentina, nos EUA e na Alemanha. 

02’35” (novas cervejas) -  Sim, houve a criação de nove receitas. Tem duas 

como a Kashimir (IPA) e com Malte Defumado. Todas as cervejas têm nome de 

música de rock. 

03’21” (processo) - As cervejas são desenvolvidas em conjunto pelos próprios 

sócios. 

03’40” (vendas)  - Cervejas não comercializadas são as que tiveram problemas 

de produção ou não estão de acordo com o gosto dos produtores.  

04’20” (conhecimento) - Pesquisas individuais e troca metodologia com o 

pessoal de microcervejarias e consultores. Houve contratação de um consultor 

para melhoria das cervejas produzidas.  

05’08” (consumidor) - Rodas de degustação para saber o que agrada é a base 

do trabalho e dá  experimentação. 

05’54” (MKT)  Não fizemos a propaganda sem ter o registro do produto e o 

alvará na prefeitura de funcionamento de um bar. BrewPub  
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06’25” (consumidor) - Muito exigente e sempre procurando coisas novas. Solto 

pesquisas na internet para saber que cerveja o consumidor mais gosta, tenho 

monitoramento de venda, monitora o teor alcoólico ...  

07’02” (produto) -  Extreme Beer – carrega muito no lúpulo e malte. Para fazer o 

trabalho de formação de opinião começa com cervejas leves. 

07’40” (mercado) - Estão pensando em 80% da produção ser consumida no 

BrewPub e atender o público que mora na região dos condomínios.  

08’25” (parcerias) - Fizeram compra conjunta para de um moedor de malte, e 

gerar as demandas em comum, uma compra conjunta para baixar preço de 

garrafa, barril e compra de malte. 

08’52” (processo) - O funcionamento do processo cervejeiro é basicamente o 

mesmo, o que muda bastante é que com equipamentos melhores aumenta 

eficiência da produção, então você tem que reaprender a fazer cerveja com os 

novos equipamentos. Gasta-se menos insumo para fazer a mesma quantidade 

de cerveja. 

09’35” (MKT) Abertura de Brewpub associada ao mundo do Rock. Todas as  

nossas receitas de cervejas tem relação com músicas clássicas do rock. Que 

remete a características da cerveja e ao nome de grandes músicas do Rock.  
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ANEXO 01 
 

PRINCIPAIS CONCEITOS UTILIZADOS NA PINTEC 2008 

 
Inovação de produto - Produto novo (bem ou serviço) é um produto 

cujas características fundamentais (especificações técnicas, componentes e 

materiais, incorporado, funções ou usos pretendidos) diferem significativamente 

de todos os produtos previamente produzidos pela empresa. 

Significativo aperfeiçoamento de produto (bem ou serviço) refere-

se a um produto previamente existente, cujo desempenho foi substancialmente 

aumentado ou aperfeiçoado. Um produto simples pode ser aperfeiçoado (no 

sentido de obter um melhor desempenho ou um menor custo) através da 

utilização de matérias-primas ou componentes de maior rendimento. Um 

produto complexo, com vários componentes ou subsistemas integrados, pode 

ser aperfeiçoado via mudanças parciais em um dos componentes ou 

subsistemas.  

Processo novo ou substancialmente aprimorado envolve a 

introdução de tecnologia de produção nova ou significativamente aperfeiçoada, 

de métodos para oferta de serviços ou para manuseio e entrega de produtos 

novos ou substancialmente aprimorados, como também de equipamentos e 

novos ou significativamente aperfeiçoado sem atividades de suporte à 

produção. 

O resultado da adoção de processo novo ou substancialmente 
aprimorado deve ser significativo em termos do aumento da qualidade do 

produto (bem/serviço) ou da diminuição do custo unitário de produção e 

entrega.  

Atividades inovativas - são atividades representativas dos esforços 

da empresa voltados para a melhoria do seu acervo tecnológico e, 

consequentemente, para o desenvolvimento e implementação de produtos 

(bens ou serviços) ou processos novos ou significativamente aperfeiçoados a 

saber:  
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Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) Compreende o trabalho 

criativo, empreendido de forma sistemática, com o objetivo de aumentar o 

acervo de conhecimentos e o uso destes conhecimentos para desenvolver 

novas aplicações, tais como produtos ou processos novos ou 

substancialmente aprimorados.  

Aquisição de outros conhecimentos externos - acordos de 

transferência de tecnologia originados da compra de licença de direitos de 

exploração de patentes e uso de marcas, aquisição de e outros tipos de 

conhecimentos técnico-científicos de terceiros, para que a empresa 

desenvolva ou implemente inovações. 

Aquisição de máquinas e equipamentos - aquisição de máquinas, 

equipamentos, hardware, especificamente comprados para a implementação 

de produtos ou processos novos ou substancialmente aperfeiçoados.  

Treinamento - Treinamento orientado ao desenvolvimento de 

produtos/processos novos ou significativamente aperfeiçoados e relacionados 

às atividades inovativas da empresa, podendo incluir aquisição de serviços 

técnicos especializados externos. 

Introdução das inovações tecnológicas no mercado - Atividades 

(internas ou externas) de comercialização, diretamente ligadas ao lançamento 

de um produto novo ou aperfeiçoado podendo incluir: pesquisa de mercado, 

teste de mercado e publicidade para o lançamento. Exclui a construção de 

redes de distribuição de mercado para as inovações. 

Outras preparações para a produção e distribuição - Refere-se 

aos procedimentos e preparações técnicas para efetivar a implementação de 

inovações de produto ou processo. Inclui plantas e desenhos orientados para 

definir procedimentos, especificações técnicas e características operacionais 

necessárias à implementação de inovações de processo ou de produto. Inclui 

mudanças nos procedimentos de produção e controle de qualidade, métodos e 

padrões de trabalho e requeridos para a implementação de produtos ou 

processos tecnologicamente novos ou aperfeiçoados.  
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Impactos das inovações - Valor das vendas e das exportações de 

segundo o grau de novidade das inovações de produto (bem ou serviço), 

implementada em determinado período.  

Cooperação para inovação significa a participação ativa em projetos 

conjuntos de P&D e outros projetos de inovação com outra organização 

(empresa ou instituição). Isto não implica, necessariamente, que as partes 

envolvidas obtêm benefícios comerciais imediatos. A simples contratação de 

serviços de outra organização, sem a sua colaboração ativa, não é considerada 

cooperação. 

Inovação organizacional compreende a implementação de novas 

técnicas de gestão ou de significativas mudanças na organização do trabalho e 

nas relações externas da empresa, com vistas a melhorar o uso do 

conhecimento, a eficiência dos fluxos de trabalho ou a qualidade dos bens ou 

serviços. Deve ser resultado de decisões estratégicas tomadas pela direção e 

constituir novidade organizativa para a empresa. 

Inovação de marketing é a implementação de novas estratégias ou 

conceitos de marketing que diferem significativamente dos usados previamente 

pela empresa. Supõe mudanças significativas no desenho ou embalagem do 

produto, nos seus canais de venda, em sua promoção ou na fixação de preços, 

sem modificar as características.  

A Biotecnologia é a aplicação da ciência e da tecnologia aos 

organismos vivos, assim como às suas partes, produtos ou modelos, para 

alterar o material vivo ou inerte, com a finalidade de produzir conhecimentos, 

bens e/ou serviços. 
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