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Filipe Bortolini
Formação
• Sommelier de Cervejas pela Doemens Akademie / ESCM
• Graduação em Ciência da Computação pela UFRGS
• Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas pela Unisinos
• MBA em Gestão de Pessoas pela Unisinos
• Certificações Adicionais

– Project Management Professional – PMI
– Certified Scrum Product Owner – ScrumAlliance
– Certified Scrum Master – Scrum.org
– Information Technology Infrastructure Library – ITIL

• Premiações
– 1º Lugar no Estilo American Pale Ale no Concurso de 

Cervejeiros Caseiros ACervA Gaúcha 2014
– Medalha de Prata no Estilo American Pale Ale e Medalha de 

Bronze no Estilo Witbier no 1º Concurso Sul Brasileiro de 
Cerveja Caseira das ACervAs em 2014

– Primeiro Lugar na categoria Ales Americanas no 
Campeonato Nacional das ACervAs em 2015, duas medalhas 
de prata e três de bronze (American Pale Ale, American 
Brown Ale, American IPA, Witbier e American Stout)

Experiência profissional

• Desenvolvedor no Grupo RBS
• Gerente do Escritórios de Projetos da Meta I.T.
• Diretor de Delivery na Worbi Internet Business
• Atuação direta em projetos das empresas: Vivo, Claro, Gerdau, Light, Kraft 

Foods, Lojas Renner
• Membro fundador da Editora Casa Verde, Prêmio Açorianos de Literatura na 

categoria Editora Destaque em 2007
• Professor 

– MBA de Gestão de Projetos da Unisinos
– MBA de Gestão de Projetos da Unicesumar
– MBA em Gestão Estratégica em Banking - In Company Banrisul  - Unisinos
– MBA em Gestão e Liderança – Datacom - Unisinos
– Especialização em Gerência de Projetos de Software – Unisinos
– Especialização em Qualidade de Software – Unisinos
– Especialização em Engenharia de Software – Unisinos
– Especialização em Governança de Tecnologia da Informação - Unisinos

• Autor do livro didático Escritório de Projetos, da Editora Unicesumar
• Autor do livro didático Mercado Cervejeiro, da Editora Unicesumar
• Contos e minicontos publicados em oito antologias 

• Professor no curso de Produção Cervejeira da UNICESUMAR – Disciplina 
Mercado Cervejeiro

• Sócio da Arnesto Brewery Cave –Cervejaria Cigana e Brewpub em Marau-RS

• Sócio na Beer Business



SOLUÇÕES TÉCNICAS E DE NEGÓCIOS

•Cursos
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• Mais de 800 alunos atendidos desde julho de 2017
• 49 turmas de cursos presenciais realizadas
• Cursos online iniciados em abril de 2020
• Turmas presenciais no RS, SC, PR, SP, RJ, ES, AM e BA
• Cursos e consultorias credenciados no SEBRAE-BA
• Workshops técnicos realizados em parceria com SEBRAE-PR



E se...

• Fosse proibida a venda de cerveja no país

• Todas as cervejarias de um país encerrassem as atividades

• Quanto tempo o mercado demoraria para se recuperar...

• ...considerando que o país estivesse passando pela pior crise 
econômica de sua história?



Evolução de cervejarias artesanais e volumes

Ano Qtd. Cervejarias Diferença % Fatos

1932 0 - Fim da Lei Seca

1933 331 -

1934 756 425 128%

1935 766 10 1%

1936 739 -27 -4%

1937 757 18 2%

1938 700 -57 -8%

1939 672 -28 -4%

1940 684 12 2%

1941 857 173 25% EUA entra na 2a Guerra

1942 523 -334 -39%

1943 491 -32 -6%

1944 480 -11 -2%

1978 89 -391 -81% Permissão para caseiros



Evolução de cervejarias artesanais e volumes



Mercado cervejeiro americano



Mercado cervejeiro americano



Mercado cervejeiro americano



Evolução de cervejarias artesanais e volumes

# Litros
Número de 

cervejarias

Share por 

quantidade

1 704 milhões ou mais 14 0,2%

2 Entre 234 milhões e 704 milhões 8 0,1%

3 Entre 117,3 milhões e 234,7 milhões 6 0,1%

4 Entre 58,6 milhões e 117,3 milhões 12 0,2%

5 Entre 11,7 milhões e 58 milhões 44 0,7%

6 Entre 7 milhões e 11,7 milhões 30 0,5%

7 Entre 3,5 milhões e 7 milhões 67 1,0%

8 Entre 1,7 milhões e 3,5 milhões 103 1,6%

9 Entre 800 mil e 1,7 milhões 156 2,4%

10 Entre 117,3 mil e 880 mil 1005 15,7%

11 Entre 117 litros e 117,3 mil 4705 73,4%

12 Menos que 117 litros 256 4,0%

Total 6406 100,0%

•Brewpubs tipicamente produzem menos que 117 
mil litros por ano, apesar de algumas cadeias
maiores terem surgido.

•Em 2020, mais de 90% de todas as cervejarias
americanas produziram menos de 150 mil 
litros/mês e responderam por 3% do volume total 
de cerveja vendido.

•Houve 220 cervejarias que reportaram produção
zero mas recolheram impostos,  que tipicamente
produzem com uma cervejaria através de contrato.



Evolução de cervejarias artesanais e volumes



Quer saber mais sobre brewpubs e taprooms americanos?

• Viagem em final de 2019
• California, região Los Angeles e San Diego
• 42 brewpubs e taprooms visitados em 14 dias
• Stories entrando em todas as cervejarias pela 

primeira vez
• Entre as cervejarias:

• Firestone Walker 
• Stone Brewing
• Ballast Point
• Green Flash
• Mikeller
• Lost Abbey
• Alesmith
• Pure Project
• Coronado



Evolução de cervejarias artesanais e volumes
Ano

Qtd. 

Cervejarias Diferença % Fatos

2000 40 - -

2001 41 1 3% Torres Gêmeas

2002 46 5 12%

2003 53 7 15%

2004 62 9 17%

2005 65 3 5%

2006 74 9 14%

2007 87 13 18%

2008 94 7 8% Crise imobiliária

2009 105 11 12% H1N1

2010 114 9 9%

2011 129 15 13%

2012 157 28 22%

2013 195 38 24%

2014 257 62 32%

2015 332 75 29%

2016 493 161 48%

2017 679 186 38%

2018 889 210 31%

2019 1209 320 36%

2020 1303 94 8% Covid-19



Evolução de cervejarias artesanais e volumes



Evolução de cervejarias artesanais e volumes



O mercado está saturado?
Mapa de calor das cervejarias no BrasilNúmero de cervejarias por estado

75 cervejarias em 14 UFs



• Ainda sob impacto da pandemia

• Efeitos não devem terminar em 2021, na melhor das hipóteses, vão diminuir

• Imunização não deve ocorrer de maneira uniforme em todas as regiões, algumas serão mais afetadas que outras

• Novas variantes do vírus estão aparecendo, não se sabe como as vacinas vão evoluir em relação a eles

• Restrições à abertura de bares e restaurantes e locais turísticos vão continuar em 2021 

• Muitas cervejarias fechando ou abertas por não conseguir fechar

Onde estamos agora?



Perspectivas para as 
microcervejarias



Falta de insumos

• Escassez de insumos e valor elevado do dólar



Escassez de embalagens

• Falta de embalagens

• Latas como tendência, mas também com risco 
de escassez





O PET veio para ficar

• Pet em alta e salvando muitas 
microcervejarias



Maior necessidade de parcerias



Conflito com PDVs

• Necessidade de redefinir as relações entre cervejarias e PDVs

• Revisão das políticas comerciais

Green Cheek Brewery



Reforço das marcas



Aumento do consumo em casa

Mercado Cervejeiro
Filipe Bortolini
Unicesumar, 2019. 184 p. 



Europa - Consumo 
casa x bar x percapita

Mercado Cervejeiro
Filipe Bortolini
Unicesumar, 2019. 184 p. 



Criar um site para realizar vendas de seus 

produtos para o consumidor final é uma boa 

alternativa para gerar receita adicional e 

interação com a sua marca.

Como a loja virtual própria permite que o 

cliente compre direto de você, a tributação é 

reduzida, pois, nesse tipo de venda, não é 

necessário recolher o ICMS da substituição 

tributária.

Além disso, você pode vender com preço maior 

que as vendas feitas para pessoa jurídica. E 

essas duas vantagens resultam, efetivamente, 

em maiores margens ou em mais 

possibilidades de descontos e promoções. 

Outro ponto positivo é que você escapa das 

taxas cobradas por aplicativos de entrega. 

Entretanto, esses aplicativos de entrega 

possuem um alcance de público muito grande, 

por já serem conhecidos e utilizados por uma 

base grande de clientes. Já, no caso de um 

site próprio, é necessário construir essa 

audiência do zero.

Assim, apenas publicar a loja própria não vai 

gerar resultados, e, logo, você vai perceber 

que colocar a loja no ar é a parte mais fácil da 

história: gerar vendas é que é a parte 

complicada de verdade! .

Loja virtual como canal permanente de vendas

Fonte: Beer Business I 8 dicas para divulgar sua loja virtual de cervejas em @beer_business



Lançamentos online

Profissionalização do marketing digital 

Marketing Digital em alta



Por que usar apps se criei a loja para não precisar deles?

6

Muitos usuários já tem facilidade em utilizar aplicativos 
e podem preferir optar por essa ferramenta ao invés de seu 
site.

Entretanto, você pode pensar em alternativas para 
incentivar os clientes a fazer os pedidos diretamente com 
você.

Uma forma possível é enviar, juntamente com o pedido, um 
material de divulgação do seu negócio, que contenha mais 
informações sobre os produtos e oferecendo um desconto 
para os pedidos efetuados diretamente no site.

Com o tempo, você pode avaliar se mantém a parceria ou 
se o volume de vendas e a margem obtida via loja virtual 
justifica abandonar os aplicativos. O mais provável, porém, 
é que se chegue à conclusão que vale a pena manter os 
dois canais em paralelo.

Sim, você leu corretamente. Apesar de o objetivo da loja ser justamente não depender desse tipo
de recursos, é importante que você também conte com canais alternativos, especialmente no início
das operações.

Fonte: Beer Business I 8 dicas para divulgar sua loja virtual de cervejas em @beer_business



ubereats.com/restaurant/pt-BR/signup

Aplicativos que você pode utilizar:

Fonte: Beer Business I 8 dicas para divulgar sua loja virtual de cervejas em @beer_business

https://www.ubereats.com/restaurant/en-BR/signup


Aplicativos que você pode utilizar:
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Perspectivas para os pontos 
de venda



O que será do novo normal?

• No início, pessoas com receio de frequentar locais

• Busca por mais lugares abertos

• Demanda reprimida por estar nos locais, mas não por gastar mais

• Necessidade de adaptação de espaços e modelos de atendimento



Fim do happy hour?



Harmonização como cultura e experiência

Uma dessas formas, por exemplo, é a harmonização de
cervejas com pratos e sobremesas. Como muitas pessoas
estão aproveitando o tempo em casa para também
preparar as próprias refeições.

Então, por que não acompanhar esses pratos com uma
cerveja que realce a satisfação desse momento? Você
pode buscar dicas com um sommelier, mas também
existem livros que podem servir como base de estudo para
você desenvolver esse conhecimento para aplicação na
situação atual.

E, futuramente, você pode pensar em se aprofundar nessa
área.

Fonte: Beer Business I 8 dicas para divulgar sua loja virtual de cervejas em @beer_business





Conveniência é a palavra de ordem



Explore os condomínios



Encontre a mensagem certa

Por último vem aquela que tem sido a ferramenta mais 
efetiva entre as que estão sendo utilizadas pelas 
cervejarias nesse momento.

Sim, ele mesmo, o Whatsapp. Esse é um momento que nos 
pede união e colaboração. Por isso pedir o apoio de 
amigos, familiares e clientes é fundamental para 
conscientizar todos da importância de apoio aos pequenos 
negócios nesse período de incertezas.

Então, faça um texto daqueles que vêm direto do coração, 
compartilhe, e peça para que quem recebeu também 
compartilhe.

Mantenha contato e, se for o caso, também compartilhe as 
imagens ou vídeos que você está produzindo para as 
mídias sociais. Aproveite para conversar e para escutar 
o que seus clientes gostariam de ter disponível nos seus 
produtos ou serviços.

Toda a interação sempre pode ser fonte de novas ideias ou 
de melhorias para o negócio.

Fonte: Beer Business I 8 dicas para divulgar sua loja virtual de cervejas em @beer_business





Como enfrentar tudo isso?

• Venda direta para o consumidor final (delivery e ecommerce)

• Profissionalização técnica

• Profissionalização da gestão

• Planejar o negócio antes do investimento

• Estar preparado para dar errado e também para dar certo

• Parcerias

• Preserve seu capital de giro e tenha reserva financeira 

• Brewpubs e taprooms como condutores

• Beba local



Quer saber mais sobre tendências de mercado?

https://www.instagram.com/p/COd8sMLpF9I/?utm_source=ig_web_copy_link


Quer saber mais de quem já está no mercado?

Acesse nosso IGTv em @beer_business

https://www.instagram.com/beer_business/channel/


Quer saber como montar sua loja virtual gratuita?

Link na bio do Instagram ead.beerbusiness.com.br

https://www.instagram.com/beer_business/
https://ead.beerbusiness.com.br/


Precisa de apoio para planejar ou melhorar seu negócio?

beerbusiness.com.br/consultoria

https://beerbusiness.com.br/consultoria/


Precisa de apoio para planejar ou melhorar seu negócio?

beerbusiness.com.br/consultoria

https://beerbusiness.com.br/consultoria/


Quer montar uma cervejaria cigana ou brewpub?

ead.beerbusiness.com.br

https://ead.beerbusiness.com.br/


Quer aprender mais e ganhar 50% de desconto?
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https://catalisi.com.br/o-que-esperar-do-mercado-de-cerveja-em-2021/

https://pages.cervejaemalte.com.br/perspectivas2021_mercadocervejas

https://guiadacervejabr.com/desafios-cervejarias-tendencias-especialistas/

https://guiadacervejabr.com/cervejarias-aproximacao-consumidor-final/

https://revistadacerveja.com.br/novas-solucoes-para-setor-de-garrafas-
de-vidros-esta-cada-vez-mais-imprevisivel/

https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/mercado-de-cervejas-
artesanais-se-reinventa-e-busca-fortalecimento-em-goias-318207/

https://guiadacervejabr.com/latas-tendencia-design-label-sonic/

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2021/04/rotulos-novos-e-muitas-
garrafas-pet-como-as-cervejarias-gauchas-se-mantiveram-em-alta-na-pandemia-
cko4q836y0078018012gg0jmt.html

https://guiadacervejabr.com/falta-insumos-crise-setor-cervejeiro/

https://beveragedynamics.com/2021/01/19/craft-beer-trends-in-2021/

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-04/trabalho-em-home-office-
tende-continuar-apos-fim-da-pandemia

https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2021/04/empreendedores-fazem-sucesso-
com-geladeira-automatica-de-cervejas.html

Fontes

https://www.hopculture.com/trends-craft-beer-industry-2020/


Conclusão
Estamos passando por um momento de isolamento e reclusão, mas também por um
momento de transformação. A crise que nos atinge hoje já tem fortes reflexos no mercado
cervejeiro e seu impacto ainda repercutirá por bastante tempo após a retomada.

As dicas que compartilhamos aqui estão contextualizadas para nossa realidade atual, mas 
não deixarão de ser válidas após o fim desse período. Por isso, coloque elas em prática, 
avalie os resultados e adapte-se a cada ciclo.

E se pudermos ajudar em qualquer momento, fale conosco no Instagram @beer_business!


