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1. Mercado

O mercado cervejeiro artesanal está em expansão no Brasil e mundo, cada vez             

mais pessoas estão descobrindo os mais de 200 tipos de cerveja, querendo explorar este              

universo, degustando e seguindo o movimento “Beba Menos, Beba Melhor”. 

Segundo o diretor da Escola Superior de Cerveja e Malte, Carlo Enrico Bressiani,             

o mercado da cerveja artesanal cresceu 25% no Brasil em 2016, mas, mesmo assim, ainda             

ocupa apenas 1,5% do total de vendas de cerveja no país. Nos Estados Unidos, por exemplo,                

20% das vendas da bebida são de artesanais. O processo que ocorre hoje no Brasil é                

semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos no início dos anos 1990. À época, as pilsens                

reinavam absolutas em território americano. A ideia de cerveja artesanal pegou e, passados 20              

anos, cerca de 3.000 mil microcervejarias americanas respondem por mais de 100 mil             

empregos no país. Atualmente no Brasil, estima-se que tenha cerca de 620 microcervejarias e              

aproximadamente 4.000 receitas de cerveja registradas no Ministério da Agricultura. 

Nos supermercados do Grupo Pão de Açúcar, o maior varejista de cervejas            

especiais, as vendas crescem 80% ao ano. O aumento da demanda, da variedade dos rótulos e                

da pressão dos próprios lojistas levou a rede a criar um cargo específico em 2010. Depois de                 

passar por cursos na Inglaterra, Alemanha e Rússia, Robson Grespan, comprador de cervejas             

especiais do Pão de Açúcar, realiza treinamentos para funcionários em várias cidades com o              

objetivo de divulgar a cultura cervejeira e explicar suas características, como já é feito com               

vinhos e queijos nobres. 

O cenário cervejeiro de Campo Grande-MS tem acompanhado esta expansão.          

Alguns cervejeiros caseiros já produzem comercialmente cerveja há nove anos. O estado de             

MS tem a ACERVA/MS- Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Cerveja          

Artesanal - que realiza eventos, cursos e degustações de cerveja. A capital tem dezenas de               

lojas que comercializam cervejas artesanais e insumos, além de ser comum nos bares da              

cidade encontrar cervejas artesanais. Há também 4 microcervejarias instaladas, sendo que 2            

possuem bar da fábrica e 1 brewpub. 

Apontado com uma solução viável para quem quer começar a produzir cervejas            

comercialmente, o brewpub (bares que produzem e vendem cerveja no mesmo local) é um              

caminho pouco explorado no Brasil. Um dos motivos reside na falta de legislação específica              

para microcervejarias. Ainda existe a dificuldade em relação ao zoneamento urbano da            

maioria dos municípios brasileiros, que trata pequenos e grandes produtores de forma            



igualitária impedindo que cervejarias (brewpubs) sejam instaladas no centro e perto dos            

lugares mais badalados da cidade. 

A grande mudança no mercado de microcervejarias e brewpubs aconteceu em           

janeiro de 2018, com a entrada dessas categorias no SIMPLES, o que ocasionou uma grande               

redução na carga tributária, que em alguns casos caiu de 90% para as novas alíquotas de 3% a                  

14% (para venda direta ao consumidor). Outra desoneração tributária se dá na redução de até               

20% sobre o custo da folha de pagamento. 

 

2. Objetivos da Reclassificação de Microcervejaria e Brewpub 

O objetivo da reclassificação é categorizar o que é fabricação industrial,           

microcervejaria e brewpub. 

Atualmente em Campo Grande-MS, de acordo com o decreto 9440 de 16 de             

novembro 2005, que regulamenta o Anexo IV – Categorias de uso (resumo) – da lei               

complementar n. 74/2005 (dispõe sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo), a               

Fabricação de Cerveja é categorizada como industrial, independente do porte da fábrica e             

litragem/mensal produzida, enquadrando como I5 para fábricas que ocupem até 5.000 m² e I6              

para plantas que ocupem mais de 5.000 m². De acordo com a Lei complementar 205/2012 –                

Anexo III – Índices e Categorias de Usos por Zonas e Corredores Viários, as atividades               

classificadas como I5 e I6 são autorizadas a funcionar apenas nas seguintes Zonas Z2,Z5,Z6 e               

Z7.  

Com a reclassificação , teremos uma classificação para pequeno (brewpub), médio           

(microcervejaria) e grande (cervejaria) produtor de cerveja. O médio e grande produtor de             

cerveja não tem ganhos com a mudança de zoneamento, já que a venda da produção se destina                 

a distribuidores, bares, restaurantes e outras pessoas jurídicas. O pequeno produtor (brewpub)            

tem como foco a venda direta ao consumidor, através de bar localizado na mesma estrutura               

que a fábrica, que no caso se beneficia de um zoneamento diferenciado, mais acessível ao               

público consumidor.  

Essa classificação de porte é necessária porque o zoneamento urbano de Campo            

Grande trata a atividade de Fabricação de Cerveja sem levar em conta a litragem e tamanho                

da planta. Um brewpub que produz 2.000 litros mensal pode ser instalado em 70mts2 e gera                

nenhum impacto ambiental, já que os resíduos produzidos são: água, detergente alcalino e             

bagaço (sobra do grão de malte). 



 

3. Emprego 

Proporcionalmente, pequenas empresas geram mais empregos que grandes        

empresas, como no estudo divulgado pelo Sebrae, no dia 22 de setembro de 2017, que               

constatou que nos 7 meses anteriores os "pequenos negócios geraram 47,4 mil postos de              

trabalho em agosto, enquanto as médias e grandes empresas fecharam cerca de 12,5 mil              

vagas" (http://economia.ig.com.br/2017-09-22/empregos-geracao.html). 

Com um exemplo de uma microcervejaria localizada no polo industrial oeste de            

Campo Grande, com capacidade de produção de 9 mil litros/mês e emprega 3 funcionários              

(proprietário/cervejeiro, assistente e responsável técnico), já no caso de um brewpub com a             

mesma capacidade de produção, a geração de emprego aumentaria exponencialmente porque           

a equipe de trabalho não ficaria restrita somente ao processo de fabricação, seriam             

adicionados trabalhadores para atendimento, gerência e cozinha do bar. 

 

4. Resíduos e Poluição Sonora 

A fabricação artesanal de cerveja gera poucos resíduos, podendo ser comparado a            

uma padaria: usam os mesmos produções para limpeza e sanitização e tem a água como seu                

principal insumo. 

O barulho produzido na fabricação de cerveja é quase nulo, todo o equipamento é              

elétrico ou utiliza gás para gerar calor, já a parte de bar produz o barulho normal de um bar,                   

como conversas. 

A cultura cerveja preza pela sustentabilidade e como forma de contrapartida           

socioambiental, podemos dar destinação ecológica e social a dois resíduos da cadeia de             

produção: garrafas de vidro e sobras de bagaço de malte. 

 

4.1 Garrafas de vidro 

Um dos resíduos do brewpub seriam as garrafas de vidro, que podem ter duas              

destinações: reciclagem por alguma cooperativa ou ser transformado em pó e utilizado na             

construção civil. As duas formas utilizem da melhor forma um produto considerado lixo, já              

que não há reutilização de garrafas em microcervejaria. Pode ser considerado algum artigo na              

Lei prevendo a destinação ecológica do vidro. 



 

4.2 Bagaço de Malte 

A sobra de grãos, após a utilização na fabricação de cerveja, é rica em fibras e                

proteínas. Esse bagaço pode ser utilizado na alimentação através da transformação em farinha             

e como barra de cereal 

Na forma de farinha, ela pode substituir em até 30% a farinha branca em              

alimentos e como barra de cereal tem altas quantidades de fibras e proteínas, servindo de um                

complemento alimentar. 

No caso de reutilização do bagaço de malte, brewpubs e microcervejarias podem            

se dispor a processar o bagaço e entregar para parceiros em forma de farinha para ser utilizado                 

na fabricação de alimentos, que posteriormente seriam distribuídos a população, escolas e            

creches. 

 

5. Turismo 

No mundo globalizado a maior moeda de troca é a identidade regional, e isso se               

aplica com mais propriedade no que tange ao turismo. A cultura cervejeira artesanal abraça              

essa idéia da utilização de componentes da cultura local (sabores, cores) na fabricação de              

cerveja.  

Um novo tipo de turismo está surgindo com a revolução da cerveja artesanal: o              

turismo cervejeiro. Já temos algumas cidades no Brasil que vivem do turismo cervejeiro como              

Blumenau (Santa Catarina), Nova Lima (Minas Gerais), Ribeirão Preto (São Paulo). Diversas            

cidades já possuem uma Rota Cervejeira, onde o turista viaja por diversas localidades e              

conhece a cultura cervejeira local. Em Mato Grosso do Sul já existe idéias de criar essa Rota                 

Cervejeiro e um Festival Cervejeiro Artesanal, o componente que falta para a realização             

desses projetos é uma maior base instalada de cervejarias artesanais (brewpubs,           

microcervejarias e cervejarias). 

Empresários como Gustavo Perrelli já notaram o valor da identidade local. Ele possui              

um brewpub no centro de Bonito e a quase totalidade de turistas sempre procuram por               

cervejas locais. O movimento "Beba Local" está propagando em todo mundo, onde turistas             

sempre procuram tomar e conhecer os sabores regionais através da cerveja. A Cervejaria             

Moagem, de Campo Grande, tem uma grande quantidade de rótulos que utilizam desses             

sabores, como a witbier com guavira, a IPA com erva de tereré, a stout com Palo Santo, já a                   



Cervejaria Morena Bier produz uma cerveja escura com uma castanha local, o Cumbarú, a              

Cervejaria Prosa utiliza da iconografia regional em seus rótulos que fazem grande sucesso em              

mercados da região sul. 

Campo Grande é a porta de entrada para Pantanal e Bonito e uma cidade com foco no                 

turismo de eventos, é exatamente esse tipo de turista que procura pelo "Beba Local". Esse é o                 

momento de Campo Grande se destacar no mercado cervejeiro nacional e atrair uma grande              

quantidade de turistas e eventos. 

 

6. Zoneamento 

Todo o processo de um brewpub/microcervejaria não gera ruído, quase nada de            

resíduos, pouca movimentação de carga e ocupa espaço reduzido, algo muito parecido com             

uma padaria, podendo ser instalada em todas zonas comerciais e industriais. 

 


