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RESUMO 

 

SANTANA, A. C. A. Mercado das cervejarias em Goiás e Distrito Federal. 2019. 20 p. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Bacharelado de Engenharia de Alimentos). Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Rio Verde, Rio Verde, GO, 2019. 

 

O mercado cervejeiro possui tendência crescente, porém as informações divulgadas são 

insuficientes para confirmar tal afirmação. Cervejarias possuem modelos de tributação como 

Simples, Lucro Presumido e Lucro Real, e também são inscritas em conselhos, sobretudo no 

Conselho de Química (CRQ). Contudo o objetivo do trabalho foi estudar as cervejarias do 

estado de Goiás e Distrito Federal, com base nos dados do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA), conselho de engenharia (CREA), (CRQ) e conselho de farmácia 

(CRF). Estudos indicam que a cerveja tenha surgido no Egito ou Oriente Médio e chegou ao 

Brasil na época colonial, depois sua produção foi se desenvolvendo. Em 2008, no Brasil não 

havia 100 cervejarias registradas, mas após 10 anos ultrapassou a marca de 800 

estabelecimentos e está em terceiro lugar no ranking de produção mundial. No ranking total de 

cervejarias por estado, Goiás fica em sétimo lugar e o Distrito Federal não chega a entrar na 

lista. Dentre os modelos de negócios usados pelas cervejarias, pode-se destacar as Brewpubs, 

as Cervejarias regionais, com distribuição nacional e as Ciganas. Foi obtido pelo MAPA uma 

lista com nome de 32 cervejarias, no CRQ IV 13 cervejarias, no CREA 5 cervejarias e uma no 

CRF, ao todo foram contatadas 27 cervejarias e destas 7 realizam produção cigana. Em torno 

de 2015 em diante houve o maior surgimento do maior número de cervejarias. A produção 

cigana ainda é um mercado emergente, por isso percebe-se que apenas alguns estabelecimentos 

a realizam. 

Palavras-chave: Cervejarias; registro; Goiás; Distrito Federal; produção cigana; indústria 

cervejeira. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao se falar em cervejarias, ouve-se muito que este mercado está em crescimento e que 

possui uma tendência crescente para o futuro. Porém ao buscar dados para confirmar essas 

afirmações, há uma certa linha tênue nas informações, de forma que se torna necessária uma 

pesquisa mais aprofundada junto às cervejarias, e não apenas aos órgãos fiscalizadores, como 

por exemplo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), responsável pelo 

registro e inspeção das cervejarias brasileiras. 

É interessante ressaltar que setor cervejeiro é um dos mais tradicionais e se encontra em 

todas as capitais do Brasil, é um dos que mais geram empregos no Brasil, entre diretos ou 

indiretos, são cerca de 2,7 milhões de postos de trabalho, sendo para cada novo emprego dentro 

de uma produção há a geração de mais 52 postos de serviços na cadeia produtiva. Este mercado 

movimenta 1,6% do PIB e 14% da indústria de transformação. O país possui cerca de 100.000 

hectares de área plantada com cevada, com mais de 2000 famílias empregadas e 300.000 ton 

produzidas ao ano (CERVBRASIL, 2018). 

No Brasil as regiões Sul e Sudeste possuem 83% dos estabelecimentos registrados, e o 

ranking dos 10 estados brasileiros, o estado de Goiás fica em sétimo lugar, em contrapartida o 

Distrito Federal não chega a entrar nessa lista. Levando em consideração que cervejarias 

artesanais e ciganas não possuem classificação legal, pode-se considerar que a quantidade atual 

de cervejarias brasileiras existentes é muito maior do que é apresentado pelo MAPA 

(MARCUSSO e MULLER, 2019). 

Para cervejarias os regimes fiscais e modelos de tributação variam em: Simples 

Nacional, para empresas com faturamento de até R$ 3.600.000,00 ao ano; Lucro Presumido, 

para empresas que possuem faturamento menor que R$ 78 milhões ao ano, não possui 

rendimentos vindos do exterior e não deve atuam no mercado financeiro e Lucro Real, para 

empresas que faturam mais que R$ 24.000.000,00 e ter rendimentos vindos do exterior 

(LAPOLLI, 2019; NEXAAS, 2019). 

Os principais tributos arrecadados neste mercado são, Impostos sobre Circulação de 

Mercadoria e Serviços (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de 

Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL) 

(SEBRAE, 2018). 
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Além do MAPA, as cervejarias devem ser registradas em conselhos dependendo de sua 

finalidade principal de produção, mas prioritariamente no Conselho de Química (CRQ), como 

diz a Resolução Normativa Nº 122 DE 09/11/1990 (CRQ IV, 2019). 

Contudo o objetivo do presente trabalho é realizar um estudo mercadológico das 

cervejarias do estado de Goiás e Distrito Federal, com base em informações obtidas pelo 

MAPA, CRQ, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e Conselho Regional 

de Farmácia (CRF), e analisar os dados quanto ao conselho de registro, ano de registro e 

produção cigana. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 O que é cerveja 

 

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 (PICCINI e 

MUNHOS, 2002). 

A cerveja é uma bebida alcoólica obtida pela fermentação de substâncias que contenham 

amido, como cereais maltados como cevada, milho e trigo. Além de cereais, a água é um 

ingrediente essencial, mas algumas formulações utilizam lúpulo e fermento, outras ainda usam 

frutas, ervas e outras plantas (BREJAS, 2019). 

2.2 Estilos de cerveja 

2.2.1 Lagers 

Estilo de cerveja mais consumido no mundo. Originada na Europa no século 14, possui 

um baixo teor alcoólico, geralmente em torno de 4 e 5%. Dentre as Lagers há variadas 

classificações, são elas (BREJAS, 2019): 

• Pale Lagers: Lagers mais claras e mais popular vendida; 

• Dark Lagers: São versões mais escuras das Lagers, também muito vendidas; 

• Vienna: Estilo Originado da Áustria, que possui uma cor marrom avermelhada, sabor 

adocicado de malte levemente queimado, com teor alcoólico de 4,5 a 5,7%; 

• Bock: A palavra Bock é derivada de Eiback, nome da cidade que originou esta cerveja. 

Em alemão Eibeck significa “cabrito”, por este motivo encontram-se muitos rótulos 
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desta cerveja com a imagem de um cabrito. Possui cor avermelhada ou marrom, e teor 

alcoólico varia de 6 a 14%; 

• Marzen: Cerveja produzida na Bavaria, podem ser claras ou escuras e possuem teor 

alcoólico de 4,8 a 5,6%; 

• Keller e Zwickel: São cervejas não filtradas nem pasteurizadas, portanto, são turvas, 

maturadas na madeira exposta, amarga e possui teor alcoólico médio; 

• Malte liquor: Possui alto teor alcoólico devido a adição de açúcar, enzimas além do 

malte, geralmente não são muito amargas e as vezes nem levam lúpulo em sua receita. 

2.2.2 Ales 

Diferente das Lagers, as Ales são fabricadas com um método de fermentação antigo 

com temperaturas mais altas, entre 15 e 24°C. Dentre as Ales, pode-se destacar as (BREJAS, 

2019): 

• Pale Ales: São mais claras com teor alcoólico de 6%, e possui características mais 

suaves em seu sabor; 

• Amber/Brown e Red Ale: Dentre as Ales, são as mais escuras, porém diferem também 

por serem mais encorpadas e intensas; 

• Altbier: Tipo de cerveja proveniente da Alemanha, possui o estilo de fermentação as 

ales, mas as temperaturas das Lagers; 

• Scoth Ale: Cerveja escocesa, possui variação de intensidade de sabor quanto 

comparadas as outras; 

• Saison: São cervejas muitas vezes comparadas à vinhos por possuírem sabores e 

fermentação em comum; 

• Bière de Garde: São cervejas de guarda, fabricadas para durarem muitos anos, 

geralmente possuem uma última fermentação dentro da garrafa; 

• Strong Ales: Podem ser claras ou escuras, com alto teor alcoólico, que pode variar de 6 

à 12%; 

• Belgian Strong Ales: São produzidas principalmente na Bélgica e com algumas 

características de produção diferentes das outras, sendo que estas diferenças ocorrem 

principalmente na sua formulação; 
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• Belgiun Speciaty Ale: Também são belgas, mas não se encaixam em nenhuma das 

características das cervejas belgas; 

• Kölsch: São cervejas alemãs, possui coloração dourada, sabor mais doce, são fabricadas 

com menos lúpulo e suas formulações geralmente levam variados grãos; 

• Weissbier (Weizenbier, Wheat Beer ou Cerveja de Trigo): Cervejas alemãs, a base de 

trigo, claras e opacas, e possui graduação alcoólica de 5 a 6%; 

• Stouch: São cervejas escuras e opacas, possui sabor de chocolate, café e malte torrado, 

e graduação alcoólica alta de 8 a 12%; 

• Porter: É uma cerveja mais suave com baixo teor alcoólico de 1 a 2%. 

2.2.3 Lambics 

É o estilo de cerveja mais antigo, feita de trigo e não adicionadas leveduras para 

fermentação, portanto diferente das Lagers e Ales, as Lambics são fabricadas por fermentação 

espontânea. Dentre os tipos de Lambics, pode-se destacar (BREJAS, 2019): 

• Lambic-Fruit: São cervejas que em processo de fermentação são adicionadas frutas 

inteiras, como pêssego, framboesa e cerejas, a fermentação ocorre espontaneamente e 

são envelhecidas em barris de carvalho por cerca de três anos. Possui teor alcoólico de 

cerca de 6%; 

• Straight/Unblended: É um tipo de Lambic pura, sem adição de misturas, frutas e 

açucares; 

• Guelze: É uma cerveja feita pela mistura de várias cervejas fermentadas em barris 

diferentes. São consideradas novas as 1 ano em barris e velhas as de 2 a 3 anos em 

barris, depois deste período são engarrafadas para uma segunda fermentação, e possuem 

um sabor parecido com champagne; 

• Faro: É um tipo de Lambic com adição de açúcar, com uma leve acidez comparada com 

outras Lambics. 

2.2.4 Outras nomenclaturas 

Cervejas diferentes de todos os outros estilos mencionados (BREJAS, 2019): 

• Trapistas: São cervejas fabricadas em pequenas quantidades em mosteiros, são difíceis 

de serem encontradas no mercado, pois dificilmente os monges as vendem; 

• Abbey (ou cervejas “de abadia”): Toda cerveja que tenha formulação desenvolvida em 

Abadia e que não seja da ordem Trapista; 
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• Rauchbier: Utiliza malte defumado em sua receita; 

• Fruit Bier: Qualquer cerveja que contenha fruta, mas que não são Fruit Lambics; 

• Temperadas – SHV: São cervejas que não se encaixam em nenhum outro estilo, seja 

pela formulação ou uso de especiarias para tempero; 

• Choppe: Tipo de cerveja não pasteurizada, por esse motivo não dura mais de 10 dias em 

um barril e 24h aberto. 

2.2 História da cerveja 

 

Acredita-se que a cerveja tenha sido descoberta por acaso em algum momento da época 

da evolução das civilizações, por possuir os mesmos ingredientes usados na produção do pão. 

Documentos antigos, datados de 6.000 a.C. mostram que a cerveja já foi usada como moeda de 

troca além de que em escavações arqueológicas já foram encontrados resíduos de cevada nas 

tumbas dos faraós, o que reforça a afirmação anterior, e indica que a origem da cerveja pode ter 

ocorrido no Oriente Médio ou antigo Egito. Legislações do ano de 1.700 a.C., na Mesopotâmia 

mostram que o cervejeiro que fraudasse a cerveja era condenado a pena de morte, o que fez 

com que após essa época o cervejeiro passasse a ser importante membro da sociedade. A 

produção da cerveja passou a ser responsabilidade das mulheres, que a fabricava de forma 

caseira e a serviam à sua família. No século IV os mosteiros desenvolveram técnicas para 

melhorar a qualidade da cerveja, monges pesquisavam sobre a cerveja, de forma a dominarem 

a leitura. A produção da cerveja foi a primeira em grande escala, por ser doada e vendida para 

a população (SILVA; LEITE; PAULA, 2016). 

Os primeiros registros da cerveja são de cerca de 6 mil anos e remetem aos sumérios. 

Documentos de 2100 a.C. mostram que os sumérios ficavam alegres com uma bebida 

fermentada a partir de cereais. Cerca de 40% da produção era mantida pelas mulheres, assim as 

cervejarias eram chamadas de “casas de cerveja”, no milênio seguinte esta bebida foi agregada 

a dieta diária da população seguinte (SAINT BIER, 2019). 

2.3 A cerveja no Brasil 

 

Estudos mostram que a cerveja chegou ao Brasil na época da colonização (1530 – 1822), 

onde comerciantes vendiam a bebida, até então não conhecida no país. Não há uma data exata 

para o início da produção no Brasil, porém em janeiro de 1836 foi publicado um anúncio de 

venda de cerveja, o que é considerado o primeiro documento conhecido sobre a produção da 

bebida no país. A partir dessa época a produção se iniciou em pequena escala, mas depois 
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cresceu até a Primeira Guerra Mundial, em 1914, pois o lúpulo e malte usados eram comprados 

da Alemanha e Áustria. A primeira cervejaria que começou a produção em escala industrial era 

de Porto Alegre – RS, mas com o surgimento das primeiras máquinas compressoras frigoríficas, 

a maior produção passou a ser em São Paulo – SP e Rio de Janeiro – RJ,  época onde foram 

fundadas a Companhia Cervejaria Brahma, fundada em 1888 e a Antarctica paulista, fundada 

em 1885, que juntas mais tarde formaram a AB InBev. (SILVA; LEITE; PAULA, 2016; 

BEZERRA, 2019). 

Até 2008 o Brasil não havia alcançado a marca de 100 cervejarias registradas, como 

mostra a Figura 1, mas em dez anos depois o Brasil alcançou o número de 889 cervejarias 

registradas no MAPA, sendo que em 2017 foram realizados 91 registros e em 2018, 210 

cervejarias. (LAPOLLI, 2019; MARCUSSO e MULLER, 2019). 

Figura 1 Total de cervejarias por ano no Brasil 

 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 2018. 

No ranking de produção mundial o país está em terceiro lugar com uma produção de 

140 milhões de hectolitros (sendo que 1 hectolitro = 100 litros), ficando atrás da China e dos 

Estados Unidos, como mostra a Figura 2 (DIAS e FALCONI, 2018; EXTRACONVERSION, 

2019). 
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Figura 2 Produção de cerveja 

 

Fonte: DIAS e FALCONI, 2018. 

2.4 A cerveja em Goiás e Distrito Federal 

 

Não há muitos relatos sobre a história da chegada da cerveja e o desenvolvimento de 

sua produção no estado de Goiás e Distrito Federal, mas percebe-se que o crescimento desse 

mercado é mais acentuado nos últimos anos. A região Centro-Oeste está em terceiro lugar, junto 

com o Nordeste, em relação ao número de cervejarias, e o estado de Goiás em sétimo lugar no 

ranking dos estados, como mostra a Figura 3., porém o Distrito Federal não é citado devido seu 

pequeno número de cervejarias registradas (MARCUSSO e MULLER, 2019). 
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Tabela 1 Cervejarias por estado brasileiro 

N° UF 2017 2018 Crescimento em % 

1 Rio Grande do Sul 142 186 31,0 

2 São Paulo 124 165 33,1 

3 Minas Gerais 87 115 32,2 

4 Santa Catarina 78 105 34,6 

5 Paraná 67 93 38,8 

6 Rio de Janeiro 57 62 8,8 

7 Goiás 21 25 19,0 

8 Espírito Santo 11 19 72,7 

9 Pernambuco 17 18 5,9 

10 Mato Grosso 11 13 18,2 

 

Fonte: MARCUSSO e MULLER, 2018. 

2.5 Modelo de negócios 

 

Dentre os modelos de negócios usados pelas cervejarias, pode-se destacar as Brewpubs, 

as Cervejarias regionais, as Cervejarias com distribuição nacional e as Cervejarias Ciganas 

(LAPOLLI, 2019): 

• Brewpubs: É uma forma de produção artesanal de cerveja, onde bares produzem e 

vendem sua própria produção (MAGRI, 2017); 

• Cervejas regionais: São cervejarias que possuem menor porte e por conta disso investem 

em inovações nos seus produtos e embalagens para aumentar sua publicidade 

(CERVESIA, 2017); 

• Cervejarias de distribuição nacional: Cervejarias que possui alcance de distribuição de 

seus produtos a nível nacional; 

• Cervejarias ciganas: Cervejarias que realizam sua produção em outras terceirizadas 

(MARCUSSO e MULLER, 2018). 

É interessante ressaltar também que há uma tendência de mercado para determinados 

tipos de cerveja, são elas: as Brewpubs; as Cervejarias de Nicho (Cervejas de Guarda, Ácidas, 

de fermentação espontânea, amadeiradas e com frutas); Cervejarias artesanais de maior porte; 
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cervejas que exploram os diferentes biomas brasileiros; Turismo cervejeiro e Associativismo 

(ABRACERVA, 2019). 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada com o objetivo de estudar o mercado cervejeiro, no estado de 

Goiás e Distrito Federal, então para obtenção dos dados buscou-se o MAPA, os registros dos 

conselhos de Química (CRQ IV), de engenharia (CREA) e de Farmácia (CRF). 

Foi solicitada uma lista com os dados das cervejarias registradas no MAPA pela 

plataforma e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão), do estado de 

Goiás e Distrito Federal. Para os dados do CRQ IV, via e-mail e para o CREA, foi feita uma 

solicitação via ofício e ao CRF por ligação telefônica. 

Após conseguir todos os nomes estratificados por órgão, tanto do MAPA quanto dos 

conselhos, foi realizada uma pesquisa dos contatos de cada uma das cervejarias, posteriormente 

foram realizadas ligações às mesmas, onde foram feitas perguntas sobre o ano de registro de 

cada uma, se são registradas em algum conselho e se estas realizam produção cigana para outras 

cervejarias. 

Com os dados obtidos foi feita uma análise, ao longo dos anos, quantidade por conselhos 

e número de cervejarias que produzem para ciganas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi obtida pelo MAPA uma lista com nome de 32 cervejarias registradas, incluindo do 

estado de Goiás, com 25, e do Distrito Federal, com 7, como mostra a Tabela 1. Pode-se 

perceber que há uma grande quantidade de cervejarias na cidade de Goiânia e região. 

Tabela 2 Cervejarias do Distrito Federal e estado de Goiás registradas no MAPA 

UF Município Razão Social 

DF Brasília CERVEJARIA PALAZZO LTDA - ME 

DF Brasília CRULS INDÚSTRIAS LDTA ME 

DF Brasília HOP CAPITAL BEER CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - 

ME 

DF Brasília JINBEER CERVEJARIA ARTESANAL ME 

DF Brasília Mafiabeer Industria e Comercio de Bebidas Ltda Me 

DF Brasília MICROCERVEJARIA FALCAO LTDA - EPP 
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DF Brasília SATORI CERVEJARIA LTDA ME 

GO Águas Lindas de 

Goiás 

KLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 

GO Alexânia HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 

GO Anicuns CERVEJARIA TRES DOMINGOS LTDA ME 

GO Aparecida de 

Goiânia 

CERVEJARIA GOIAZ LTDA - ME 

GO Aparecida de 

Goiânia 

CERVEJARIA OKTOS LTDA - EPP 

GO Aparecida de 

Goiânia 

EPICA CERVEJARIA LTDA - ME 

GO Aparecida de 

Goiânia 

JACK BEER COMÉRCIO, INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO 

EIRELI 

GO Aparecida de 

Goiânia 

NATTOS BEER MICRO CERVEJARIA LTDA - ME 

GO Catalão CERVEJARIA TEMPLÁRIA LTDA ME 

GO Catalão MICROCERVEJARIA CATALÃO LTDA 

GO Cavalcante CERVEJARIA ARTESANAL ARACE LTDA 

GO Formosa LUIZ HUMBERTO GONÇALVES GOMES EIRELI-ME 

GO Goiânia KLARO - MICROCERVEJARIA LTDA - EPP 

GO Goiânia KLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 

GO Goiânia MILTON JOCHIMS & CIA.LTDA - ME 

GO Goiânia REAL MICRO CERVEJARIA LTDA - EPP 

GO Hidrolândia SABA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA-ME 

GO Inhumas CERVEJARIA SHERIFF LTDA - ME 

GO Itumbiara CERVEJARIA PRINCIPADO LTDA 

GO Jardim ABC de 

Goiás 

MICRO CERVEJARIA LHAS EIRELI ME 

GO Luziânia SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

LTDA 

GO Pirenópolis SANTA DICA BEBIDAS LTDA ME 

GO Porangatu CERVEJARIA GOIANA LTDA - ME 
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GO Porangatu SERRA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

LTDA - ME 

GO Trindade EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A 

GO Trindade INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL S/A 

 

Fonte: MAPA, 2019. 

No CRQ IV, foi obtida uma lista com 13 cervejarias, como mostra a Tabela 2. 

Tabela 3 Cervejarias registradas no CRQ IV para Distrito Federal e Goiás 

UF Município Razão Social 

DF Brasília AMBEV S.A 

DF Brasília LOBO GUARÁ INDÚSTRIA DE CERVEJA EIRELI - ME 

GO Luziânia CALVO IND. E COM. DE REFRIGERANTES CERVEJAS E 

BEBIDAS LTDA 

GO Águas Lindas de 

Goiás 

KLIMA INDÚSTRIA E COM. DE BEBIDAS LTDA - ME 

GO Trindade EMPRESA NACIONAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S/A 

GO Goiânia AMBEV S.A (filial) 

GO Anápolis AMBEV S.A (filial) 

GO Catalão MICROCERVEJARIA CATALÃO LTDA 

GO Pirenípolis SANTA DICA BEBIDAS LTDA - ME 

GO Porangatu SERRA AZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

LTDA - ME 

GO Inhumas CERVEJARIA SHERIFF LTDA - ME 

GO Aparecida de 

Goiânia 

NATTOS BEER MICROCERVEJARIA LTDA - ME 

GO Pirenípolis |9 - COMÉRCIO E ATACADO DE ALIMENTOS, BEBIDAS 

E MATÉRIAS PRIMAS LTDA 

 

Fonte: CRQ IV, 2019. 

No CREA, foi obtida uma lista com 5 cervejarias registradas do estado de Goiás, 

conforme Tabela 3, porém não foi possível a obtenção das informações das cervejarias 

registradas no CREA do Distrito Federal, por não haver retorno do contato. 
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Tabela 4 Cervejarias registradas no CREA do estado de Goiás 

UF Município Razão Social 

GO 

Aparecida de 

Goiânia CERVEJARIA GOIAZ LTDA - ME 

GO Catalão CERVEJARIA TEMPLÁRIA LTDA 

GO Anicuns CERVEJARIA TRÊS DOMINGOS LTDA - ME 

GO Cavalcante CERVEJARIA ARTESANAL ARACE LTDA - ME 

GO Porangatu CERVEJARIA GOIANA LTDA 

Fonte: CREA, 2019. 

Foi também contatado o CRF, onde obteve-se a informação de que a cervejaria SANTA 

DICA BEBIDAS LTDA – ME, localizada no município de Pirenópolis – GO, também havia 

registro, e atualmente a única a possuir registro neste conselho. 

A aplicação do questionário por meio de ligações se iniciou com as cervejarias dos 

conselhos, depois com as cervejarias listadas pelo MAPA, descontando da lista as que já haviam 

sido contatadas. 

Ao todo foram obtidas 27 respostas das cervejarias, pois durante a pesquisa alguns 

contatos encontrados não correspondiam a cervejaria, e sim outros estabelecimentos, algumas 

solicitaram o envio do questionário via e-mail, porém não retornavam o contato, além de que 

alguns registros se tratavam de pontos de distribuição da cerveja, e não necessariamente de um 

ponto de produção. 

Quanto ao ano de registro das cervejarias do Distrito Federal, pode-se observar através 

da Figura 4. que de todas as 7, 2 se registraram em 2017 e 2 em 2018, porém a AMBEV deu 

baixa em seu registro em 2017. 
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Figura 3 Ano de registro das cervejarias do Distrito Federal 

 

Fonte: Autora, 2019. 

A Figura 5 mostra os registros das cervejarias goianas com o passar dos anos, porém a 

AMBEV filial de Goiânia e a Calvo Ind. e Com. de Refrigerantes Cervejas e Bebidas LTDA 

deram baixa em seu registro junto ao CRQ, em 2016 e 2014 respectivamente. Ainda na Figura 

5 pode ser observado que no ano 2000, poucas cervejarias realizaram registro, o que demonstra 

que haviam poucas no estado de Goiás, e que boa parte dos registros se deram após o ano de 

2015. 

Figura 4 Ano de registro das cervejarias do estado de Goiás 

 

Fonte: Autora 
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Mesmo havendo apenas 13 nomes na lista do CRQ e 5 no CREA, foi detectado durante 

as ligações as cervejarias excedentes da lista enviada pelo MAPA, que haviam mais cervejarias 

registradas nestes conselhos, sendo ao todo 18 no CRQ e 8 no CREA, sendo que de todas as 27 

contatadas, 3 afirmaram não possuir registro em nenhum destes conselhos. 

Em relação a produção cigana, foi possível detectar que mais da metade das cervejarias 

do Distrito Federal realizam produção cigana para outras menores, como pode ser visto na 

Figura 6. a seguir. E todas as que realizam este tipo de produção iniciaram do ano de 2016 em 

diante, não anteriormente. 

Figura 5 Número de cervejarias que realizam produção cigana em Goiás e Distrito Federal 

 

Fonte: Autora, 2019. 

Alguns produtores relataram que já fizeram este tipo de produção, mas hoje não é mais 

realizado devido à conflitos por haverem duas produções em um único estabelecimento, outros 

mencionaram o fato que “de certa forma” estarem ajudando a concorrência, outros ainda 

possuem planos de implantarem este tipo de produção futuramente. 

5 CONCLUSÃO 

 

Ao término da pesquisa pode-se concluir que o objetivo principal foi alcançado. 

Contatou-se que a maior parte das cervejarias listadas pelos conselhos e MAPA, e as análises 

dos dados foi realizada. 
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Pode ser observado inconsistência entre as listas. Outro ocorrido, foi que em torno de 

2015 em diante houve o maior surgimento do número de cervejarias, confirmando o que 

algumas pesquisas dizem sobre a tendência de crescimento deste mercado, inclusive no estado 

de Goiás e Distrito Federal. 

Quanto a produção cigana, pode-se perceber que ainda é um mercado emergente, e que 

poucas cervejarias a realizam, outras já fizeram testes deste tipo de produção, mas não foi bem-

sucedido. É um mercado mais relacionado às cervejarias artesanais, devido isto ainda há um 

certo receio das que as terceirizariam, e o Distrito Federal possui mais cervejarias ciganas que 

Goiás em relação a quantidade total, o que pode estar relacionado ao poder aquisitivo das 

pessoas que moram em cada um destes lugares. 

Contudo, a pesquisa procurou demonstrar o quanto interessante e vasto é o mercado 

cervejeiro no estado de Goiás e Distrito Federal, e o quanto seria interessante haver um 

acompanhamento desta região para informar e agregar maior conhecimento sobre este mercado. 
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ANEXO I: Termo de Autorização 

 


