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Resumo 

O consumo de cerveja é muito comum para os brasileiros e dentre eles um público tem se 

destacado, os apreciadores de cerveja artesanal. Esses consumidores prezam por degustar uma 

bebida de qualidade e eles têm feito com que o mercado de cervejas artesanais tenha crescido 

muito na última década. Para conquistar cada vez mais adeptos, faz-se necessário a utilização 

de matérias primas de qualidade, investimento em equipamentos e conhecimento profundo do 

processo. Oferecer um produto de alta qualidade é parte vital para conseguir agregar valor à 

marca e ganhar território nesse nicho de tantos estilos complemante distintos que cresce mais 

de 17% ao ano. No entanto mudanças geram uma necessidade de sair da zona de conforto e 

ferramentas antes não utilizadas, passaram a ter papel fundamental no gerenciamento de um 

processo como o da cerveja artesanal. O objetivo desse trabalho é mostrar o emprego do 

conhecimento adquirido durante o curso de MBA em Gerenciamento de Projetos, e aplica-lo 

em: Controle de Tempo, Ciclo de vida de um Projeto, Integração do Projeto, Custos do Projeto, 

Qualidade do Projeto e Riscos do Projeto, consequentemente utilizando o guia PMOBK® e 

lições aprendidas para desenvolver e tornar o projeto o mais viváel e eficiente dentro dos 

parâmetros adotados para o mesmo. 

Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos. Microcervejaria Artesanal. Custos do Projeto. 

PMBOK®. 

    



 

 

Abstract 

The consumption of beer is very common for Brazilians citizen and among them, an special 

public has stood out, the lovers of craft beer. These consumers are keen to taste a quality drink 

and they have made the craft beer market grown a lot in the last decade. In order to win more 

and more adepts, it is necessary to use quality raw materials, investment in equipment and deep 

knowledge of the whole process. Offering a high class product is a vital part of being able to 

add value to the brand and gain territory in this niche of so many completely different styles 

that grows more than 17% per year. However changes generate a need to leave the comfort 

zone and previously unused tools, have been fundamental key role in the process management 

such as craft beer. The aim of this study is the application of the knowledge acquired during the 

MBA course in Project Management, to apply: Time Control, Project Life Cycle, Project 

Integration, Project Costs, Project Quality and Project Risks, consequently using the PMOBK® 

guide and learned lessons to develop and make the project more livable and efficient within the 

parameters adopted for it. Keywords: Project Management, Craft Microbrewery, Project Costs, 

PMBOK®. 

Key Words: Time Control. Project Costs. Craft Microbrewery. PMOBK®. 
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1. INTRODUÇÃO  

O trabalho apresentará projeto de implementação de uma microcervejaria na cidade de 

Pinhais no estado do Paraná, com produção de cervejas tipo Pale Ale, Pilsen, Ale, Sout, Weiss, 

estruturando-a principalmente nos conceitos de gerenciamento de projetos, com foco em 

Controle de Tempo, Ciclo de vida de um Projeto, Integração do Projeto, Custos do Projeto, 

Qualidade do Projeto e Riscos do Projeto, buscando apresentar de forma clara um estudo  

organizado não somente da construção da microcervejaria e da forma de fazê-la sustentável e 

financeiramente saudável, como também do entorno e dos riscos associados ao projeto para que 

o mesmo possa ser concretizado para um mercado que hoje atende cerca de 2% dos consumidor 

de cerveja no Brasil e com potencial de chegar a 5% em 5 anos (ACERVA, 2017). 

Durante o desenvolvimento, o projeto será fundamentado em etapas que tem como pilar, o 

controle de etapas, no qual a equipe de projeto e os stakeholders têm papel fundamental para o 

sucesso na obtenção dos prazos e objetivos determinados no  planejamento.  O plano de 

Marketing não será abordado nesse trabalho. 

  

1.1. Possíveis Problemas 

A criação de uma nova empresa, uma nova fonte de renda para a comunidade ao entorno, 

desenvolvimento da cultura cervejeira cada dia mais forte na região e o crescente programa de 

atração turística podem afetar negativamente  o projeto fazendo com que stakeholders direta ou 

indiretamente envolvidos no projeto possam gerar atrasos, ou até mesmo uma mudança de 

escopo, como o gerente de projeto deve agir para que esses efeitos sejam mitigados ou 

eliminados? A estruturação do plano de negócio deve ser a resposta para as perguntas: O que é 

o negócio? Quais os principais produtos? Quem serão os principais clientes? Onde está 

localizada a empresa? Qual o montante de capital a ser investido na empresa? Qual será o 

faturamento mensal da empresa? Qual o lucro que espera obter do negócio? Em quanto tempo 

espera que o capital investido retorne? 

 

 1.2. Objetivo 

Estudo de implementação de uma microcervejaria no município de Pinhas e 

investimento necessário para alcançar uma capacidade máxima de 10.000L mensais, 
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considerando custos de implementação de laboratórios de processo, equipamentos de processo, 

controle de qualidade, envase e ponto de venda na própria empresa.  

 

1.3. Delimitação do Tema 

O trabalho apresentado é embasado em estudos com foco de mercado nacional, hoje 

sendo a maioria das microcervejarias concentradas na região sul e sudeste. Desta forma a 

decisão de implementação na cidade de Pinhais, é uma forma de assegurar que alguns fatores 

externos contribuíam para o sucesso do projeto, principalmente para o mercado consumidor 

deste tipo de bebida. Em relação à empresa, o trabalho terá foco na produtividade, controle de 

qualidade, distintos estilos de cerveja e controle de etapas do processo, desde a compra de 

matéria prima até o envase. Não será abordado nesse trabalho o estudo de Marteking. 

    

1.4. Justificativa/Relevância. 

Os estudos de casos reais de microcervejarias que não tiveram sucesso ou que 

encontraram dificuldades em manter seu controle de processo e sua saúde financeira, apontaram 

claramente a necessidade de um gerenciamento de projeto, principalmente considerando no 

escopo o gerenciamento de stakeholders, os custos e riscos associados e o uso de tais 

ferramentas são de extrema importância, pois estão intrinsicamente ligadas e a sinergia entre 

elas é fator preponderante para atingir os objetivos do projeto. 

  

 1.5. Metodologia 

Baseando-se no conceito de Gerenciamento de Projetos apresentado no guia PMBOK® 

5ª Edição, alguns métodos foram utilizados para o desenvolvimento desse trabalho. Além de 

consultas em casos reais de microcervejarias da região, onde as experiências adquiridas podem 

ser debatidas em fóruns especializados para o desenvolvimento do setor.  

Literaturas a respeito de vários fatores que definem uma microcervejaria também foram 

estudados, para considerar equipamentos, dimensionamentos e infraestrutura que serão 

detalhadas em cada etapa do projeto. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O desenvolvimento irá mostrar a fundamentação teórica e técnica da construção de uma 

microcervejaria, analisando o local de instalação, o grau de engajamento da equipe envolvida 

no projeto, e a avaliação de riscos envolvido que pode afetar diretamente a viabilidade do 

projeto, bem como a defnição da estrutura e dimensionamento de equipamentos do processo e 

produto para que o mesmo seja eficiente para a capacidade produtiva estimada. Levar em 

consideração pontos cruciais no escopo do projeto, é garantia de que Sponsor, Stakeholders, 

Gerente de Projeto e equipe de trabalho estarão cientes de que todas as etapas devem ser 

conotroladas rigorosamente seguindo as práticas do PMBOK® 5ª Edição e PALMER, JJ. How 

to Brew 3ª Edição – 2003. 

 

2.1. Mercado  

  A evolução da Economia Industrial é marcada pela tentativa de oferecer conceitos de 

mercado adequados à análise econômica. Na chamada Microeconomia Tradicional, pode-se 

definir as unidades econômicas individuais em dois grandes grupos: vendedores e compradores. 

É claro que a maioria das pessoas e das empresas atua tanto como comprador quanto como 

vendedor, contudo é prático pensar nelas apenas como compradoras quando estão de fato 

adquirindo, e vendedoras quando estão também de fato vendendo algo (PYNDICK; 

RUBINFELD, 8ª Edição - 2014). Quando o conjunto de vendedores e compradores interagem, 

dão origem aos mercados. Logo, o mercado no âmbito do modelo de concorrência perfeita, 

define-se como um espaço abstrato de encontro de oferta e demanda, adotando-se uma noção 

de produto como algo bem definido e, portanto, perfeitamente distinguido na análise dos 

consumidores (KUPFER; HASENCLEVER, 2002). De maneira geral, o mercado representa 

um espaço de concorrência cuja delimitação não é estanque, nem no que se refere à definição 

do produto, nem quanto aos objetivos concorrenciais e de expansão (KUPFER; 

HASENCLEVER, 2002).  

  

2.2. Localização 

A localização é parte importante para o sucesso de um empreendimento, por isso, a 

decisão deve ser resultado de muita pesquisa e análise sobre o negócio, estar em um lugar errado 



4 

 

pode significar custos mais altos, demanda pequena e baixo retorno financeiro. Não importa 

qual será o custo para manutenção e despesas com a nova aquisição, o investimento deve ser 

sempre menor que o retorno financeiro. Em primeiro lugar, deve se levar em conta o perfil do 

público-alvo e o setor de atividades do negócio (SEBRAE, 2014) e independentemente do tipo 

de negócio da empresa, mas principalmente se esta for uma fábrica, as decisões sobre 

localização são estratégicas e fazem parte integral do processo de planejamento. Desta forma, 

pequenos detalhes podem trazer desvantagens comprometedoras. Localização, no caso, 

significa determinar a área que ocupará fábrica, onde serão produzidas as cervejas e também 

onde se administrará o empreendimento. Decisões de localização aplicam-se a novos 

empreendimentos. Entretanto, sem negar a importância destes casos, empresas já existentes e 

operando também enfrentam problemas de localização. Isto acontece, por exemplo, quando há 

esgotamento de insumos produtivos próximos ao empreendimento, ou quando a produção não 

atende à demanda e há necessidade de expansão. O autor reitera que se deve projetar os 

resultados à longo prazo, especialmente no caso de indústrias, que exigem esforços de projeto 

e implantação (MOREIRA, 1996).  Para muitos gerentes a mudança de local das operações é 

uma experiência muito traumática, sendo evitada ao máximo. No entanto, cerca da metade das 

operações de serviços mudou-se no curso de sua existência (SCHMENNER, 1999).  

  

2.3. Estruturação 

  Segundo o SEBRAE (2015), todos os componentes físicos de uma empresa estão 

sujeitos à ação do tempo, do uso continuado, de desgaste por utilização de forma inadequada, 

etc. Assim, manter tudo em perfeito estado de conservação e de uso é uma atividade de grande 

importância no negócio ao considerando-se os seguintes aspectos, dentre outros:  

 

• Proporciona uma boa aparência às instalações;  

• Garante o pronto funcionamento das máquinas e equipamentos, evitando perdas de 

capacidade operacional;  

• Aumenta a vida útil das instalações, máquinas e equipamentos;  

• Reduz custos por paradas inesperadas ou por quebras que poderiam ser evitadas;  

• Diminui a incidência de acidentes com o pessoal.  
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2.4. Recursos Humanos  

  O guia elaborado pelo SEBRAE (2015, p. 15), que apresenta o tema sobre como 

administrar a infraestrutura de sua empresa e descreve a questão referente aos recursos humanos 

de uma empresa:  

“Pessoas são partes fundamentais de qualquer negócio. Estejam elas dentro da empresa, 

gerando produtos e fornecendo serviços ou estejam fora, como fornecedores, parceiros, clientes 

etc. Pessoas são então, a essência e a própria razão de ser de qualquer empreendimento. Nesse 

sentido, administrar pessoas é uma tarefa da maior importância dentro da organização. Mantê-

las com um alto nível de motivação, atuando de forma colaborativa, comprometida e 

profissional é um fator chave para o sucesso do negócio. O primeiro passo é determinar 

exatamente o tipo de pessoas você realmente necessita em seu negócio. Estabeleça com precisão 

o perfil ideal desejado e coloque tudo no papel, considerando:  

• Quais conhecimentos são necessários para a pessoa cumprir bem aquilo que será da 

responsabilidade dela na empresa;  

• Quais habilidades ela deve ter para cumprir seu papel no negócio;  

• Qual experiência anterior é importante para assumir o trabalho na empresa.”  

 De acordo com (FARACO, 2007) recursos humanos é a principal referência na administração 

de pessoas, pois é nas organizações que se desempenham as atividades. As pessoas passam 

praticamente a maior parte de seu tempo, vivendo, trabalhando e se relacionando dentro de uma 

organização.  

Assim, as pessoas são peças essenciais em uma organização, sem elas as organizações não 

sobrevivem. Sendo assim, é importante analisar o comportamento humano nas organizações, 

de modo a compreender como cada indivíduo se comporta e reage em um determinado ambiente 

(ROBBINS, 2004).  

  

2.5. Competitividade  

Observa-se ampla diversidade nos estudos a respeito da competitividade, de modo que 

as várias ideias concernentes ao conceito permitem conclusões diferentes com base em uma 

mesma pesquisa (BUCKLEY; PASS, PRESCOTT, 1988). Esses autores, por considerarem ser 

o conceito muito mais complexo do que se costuma admitir, sugerem que a análise da 
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competitividade não deva mais para ser entendida e definida com base em medidas parciais, ou 

seja, explicar o processo competitivo a partir de resultados técnicos isolados, quer dos processos 

gerenciais quer das políticas organizacionais. Tampouco se deve tentar explicá-la sem antes 

definir a qual nível se está referindo a análise, uma vez que os parâmetros de mensuração e 

avaliação da competitividade não são os mesmos em todos os níveis: os indicadores de 

competitividade no nível organizacional não são os mesmos daqueles no nível de determinado 

setor industrial, bem como no nível societário, e assim por diante (MACHADO-DA-SILVA; a 

competição organizacional, portanto, não se dá apenas por meio de fatores econômicos. Os 

recursos pelos quais se compete são, além de técnicos, de ordem institucional. As organizações 

são tomadas por exigências de conformidade a padrões técnicos, mas também sofrem pressões 

de outras organizações e da sociedade como um todo para se adequarem aos padrões de conduta 

socialmente aceitos. Essas pressões requerem componentes simbólicos, tais como: reputação 

de eficiência, prestígio e conduta socialmente legitimada (MACHADO-DA-SILVA; 

BARBOSA, 2002). Nessa linha de análise, Silva e Fernandes (1998) consideram fundamental 

que se compreenda a natureza da atividade de cada organização para se entender a ação 

estratégica adotada. As estratégias são concebidas de modo diferenciado, em função da 

importância relativa que se atribui aos ambientes técnico e institucional para o alcance dos 

objetivos organizacionais. As organizações respondem às exigências de ambas as facetas da 

dimensão ambiental, em diferentes graus, em face da importância relativa de cada uma: 

enquanto o ambiente técnico condiciona a sua posição no mercado e o seu potencial de 

concorrência, o ambiente institucional afeta a legitimidade de suas escolhas e práticas 

(MACHADO-DA-SILVA; BARBOSA, 2002). Conforme sugerem (SILVA e FONSECA, 

1996) e (FERRAZ, KUPFLER e HAGUENAUER, 1997), a competitividade não deve ser vista 

apenas do ponto de vista técnico, devem se conciliar padrões concorrenciais e padrões 

institucionais, já que o ambiente exerce pressão para que as organizações sejam eficientes e 

eficazes, mas também para que se conformem aos padrões de atuação considerados legítimos 

pela sociedade.  Logo, não basta a organização garantir a eficiência operacional, o que, por si 

só, não garante um padrão adequado de competitividade (PORTER, 1999). A competitividade 

só estará garantida ao se conseguir estabelecer uma posição privilegiada, sustentada no 

ambiente. Essa posição privilegiada pode resultar da criação e consolidação de uma imagem de 

empresa competitiva, todavia, vai depender do que está sendo valorizado no ambiente e das 

características do segmento em que a organização atua. Se nesse ambiente a eficiência 

operacional é o elemento mais valorizado para a competitividade, a empresa competitiva será 
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aquela que inovar nesse sentido e conseguir estabelecer os padrões que serão seguidos pelas 

demais. (PORTER,1999) afirma que a análise da competitividade, com base apenas em padrões 

técnicos como vem sendo feita, constitui problema que tem sua raiz na incapacidade dos 

dirigentes empresariais de distinguir entre eficiência operacional e estratégia. Para o autor, as 

ferramentas gerenciais que visam ao aumento da produtividade, a busca da qualidade e da 

velocidade (como gestão da qualidade total, benchmarking, reengenharia e gestão da mudança), 

embora possam ocasionar melhorias e ganhos operacionais, são incapazes de garantir uma 

posição privilegiada de sustentação da empresa.   

  

2.6. Empreendedorismo   

  Com o avanço das tecnologias, o empreendedorismo vem sendo cada vez mais 

necessário em nossa sociedade. O modelo econômico que antes era dirigido pelos ativos físicos 

da empresa - quanto mais máquinas, pessoas, espaço e força de trabalho tivesse, mais bem-

conceituada seria, hoje vem dando valor a agilidade, qualidade e rapidez no atendimento. O 

foco das empresas neste novo modelo é o cliente, já que com o rápido acesso à informação, 

todos conseguem encontrar o que procuram quando procuram. Os clientes já não se fidelizam 

com tanta facilidade, não dão mais tanto valor à marca e ao tamanho da empresa, mas sim, ao 

que ela tem a oferecer de bom, com rapidez e principalmente aquilo que oferecem o que estão 

buscando (DORNELAS, 2003).  (BARON e SHANE, 2007) citam o empreendedorismo como 

um processo em andamento, uma cadeia de eventos que vão acontecendo ao longo do tempo, 

já que suas fases, desde o reconhecimento de uma nova oportunidade, até o lançamento de um 

empreendimento, são crescentes e contínuas, necessitam de esforço e atenção constantes.  

(DORNELAS, 2003) conceitua o empreendedorismo como uma forma comportamental, 

envolvendo todos os processos de uma empresa e que permite que todos os indivíduos 

envolvidos trabalhem por um objetivo comum: a busca de oportunidades através de ações 

internas diretamente ligadas a inovação.   Já (SANTOS E ACOSTA, 2011) definem o 

empreendedorismo como um comportamento cultural, tendo em vista que as pessoas podem 

aprender a agir como tal, comportamento este que traz prosperidade econômica e criativa ao 

país. Este comportamento é sustentado por um conjunto de valores sociais e culturais que 

estimulam a criação de novas empresas e a realização pessoal.  Nos dias atuais o paradigma das 

pequenas empresas foi quebrado, é muito comum notar-se uma empresa nascendo hoje e se 

tornando líder de mercado num pequeno espaço de tempo. Isso faz com que cada vez mais os 
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gestores e colaboradores tenham que se especializar e estar atentos ao mercado que os rodeia, 

para que não fiquem para trás. As pessoas são hoje o que de mais importante às empresas têm, 

por estarem continuamente envolvidas com informações, inovações, cultura e aprendizado, são 

elas que hoje fazem das empresas líderes de mercado (DORNELAS, 2003).  Na era do 

conhecimento a gestão se torna diferente de outras formas gerenciais, as pessoas e a forma como 

os indivíduos gerenciam, organizam, produzem armazenam e compartilham o conhecimento 

nesta era passam a ser diferenciais competitivos. O conhecimento, diferentemente dos recursos 

físicos, é um recurso que quanto mais compartilhado for, mais cresce (SANTOS; ACOSTA, 

2011).  Todas essas mudanças têm se tornado realidade pelo fato de se apresentar cada vez mais 

rapidamente e de forma mais eficiente às novas tecnologias aos meios de produção. O 

empreendedorismo vem sendo cada vez mais importante no desenvolvimento econômico, por 

dar suporte e estímulo às inovações, a criatividade e a reestruturação dos modelos empresariais. 

Esta reestruturação exige uma união constante dos gestores e seus colaboradores, para que o 

empreendedorismo seja uma filosofia disseminada por todos os níveis da organização. É de 

grande importância também que o empreendedorismo seja incentivado já na escola, 

introduzindo na educação valores como autonomia, independência, inovação da própria 

riqueza, capacidade de gerar o próprio emprego, assumir riscos, entre outras coisas que 

representem valores sociais e conduzam o país ao seu desenvolvimento (DORNELAS, 2003, 

SANTOS; ACOSTA, 2011).  Segundo Britto e Wever (2003), cada país desenvolve o 

empreendedorismo de maneira mais apropriada ao seu sistema econômico e social, sem deixar 

os seus valores em segundo plano. A diferença econômica, democrática e de desenvolvimento 

entre os países reflete também no empreendedorismo, que pode ser de “necessidade” ou de 

“oportunidade”. O de oportunidade ocorre quando se inicia um negócio com o objetivo de 

aproveitar uma boa oportunidade percebida no mercado, já o de necessidade indica uma opção 

de trabalho disponível.  No Brasil, o empreendedorismo começou a ser difundido somente na 

década de 1990, quando as entidades SEBRAE e Softex foram criadas, antes disso os ambientes 

político e econômico do país não propiciavam as informações necessárias ao empreendedor. O 

SEBRAE é uma entidade muito conhecida pelos pequenos e médios empresários por deixar à 

disposição todo o suporte necessário à abertura de novas empresas e consultorias que ajudam a 

resolver problemas pontuais do negócio. O Brasil, por ser um país em desenvolvimento abriga 

ainda muito empreendedorismo de necessidade, o que faz com os pequenos negócios, sem 

planejamento futuro, quebrem em pouco tempo ou o que é ainda pior, nunca cresçam se 

mantendo sempre fora da competitividade (DORNELAS, 2003).  Sabe-se que o estudo do 
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empreendedorismo tem sido muito mais forte devido a sua relação com o desenvolvimento da 

sociedade. Hoje em dia governo e instituições de ensino unem-se para estimular o 

comportamento empreendedor e formar empreendedores, pois esta tarefa está se tornando cada 

vez mais necessária, não só pela relevância social que o empreendedor tem, mas também 

considerando a necessidade de se ter cada vez mais realização pessoal, aliando com prazer a 

vida e o trabalho, buscando sempre qualidade de vida e superação das expectativas (SCHMIDT; 

BOHNENBERGER, 2009; PAULINO; ROSSI, 2003).  

 

2.7. Microcervejarias  

  Microcervejaria é uma empresa cuja produção anual de cerveja e chopp artesanal, 

correspondente ao somatório de todos os seus estabelicimentos se houver, inclusive os de 

coligadas, não seja superior a 3.000.000 Litros (RICMS-MG/2002, Parte Geral, art. 75, § 22, V, “a”). 

(MORADO, 2011) afirma que no final do século XX nos Estados Unidos começaram a ser criada 

as microcervejarias que acabaram se tornando um fenômeno mundial. Microcervejaria é um 

empreendimento não tão grande, que tem como objetivo produzir cerveja preservando a 

tradição local, com muito cuidado e bons ingredientes, nos Estados Unidos as microcervejarias 

crescem 6% em volume e 10% em preço, ao ano. Beltramelli (2013) afirma que até Novembro 

de 2017 havia 675 microcervejarias no Brasil, localizadas principalmente nos estados de São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerias e Rio de Janeiro, com um 

crescimento de 36,7% em relação a 2016 (Abracerva). O total de vendas chega a ser menos de 

1% de toda cerveja produzida no país, em quanto as grandes cervejarias passam de 8% do 

volume total. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja-SINDICERV, no 

mercado de cerveja o Brasil só perde em volume para a China (35 bilhões de litros/ano), Estados 

Unidos (23,6 bilhões de litros/ano) e Alemanha (10,7 bilhões de litros/ano). O mercado 

cervejeiro brasileiro é um gigante cuja cadeia produtiva movimenta R$ 74 bilhões, respondendo 

por 1,6% do PIB nacional e 14% da indústria de transformação. O último anuário divulgado 

pela Cerv Brasil também destaca que o país fabricou 12,1 bilhões de litros de cerveja em 2016, 

mantendo o terceiro lugar no ranking mundial, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. 

Nos últimos dez anos, a produção nacional cresceu a uma taxa média de 5% ao ano (CERV 

BRASIL, 2016). Os dados compreendem o período de 8 de abril até maio 17. Esse crescimento 

se deve à abertura do mercado para novas tendências, principalmente as cervejas artesanais. 

Atualmente, são 5.254 produtos de cervejarias registrados no Mapa, distribuídos em cerca de 
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80 tipos diferentes de cerveja (PORTAL BRASIL, 2016). O documento montado pelo 

SEBRAE, com o título “Como montar sua microcervejaria”, para apoiar empreendedores, 

descreve importantes passos para a infraestrutura de uma cervejaria: Além de apresentar 

condições físicas para a instalação das máquinas e acessórios de produção, a infraestrutura para 

o negócio deve estar dividida em setores, para evitar a contaminação dos produtos e respeitar o 

fluxo de produção. As principais divisões a serem adotadas são:  

• Recepção e armazenagem da matéria-prima (adegas);  

• Processamento;  

• Envase, rotulagem e armazenamento;  

• Área para degustação (SEBRAE, 2010, p.21).  

  

2.7.1. Normas e exigências legais  

  Para dar início a um processo de abertura de um empreendimento voltado para o ramo 

de cervejas artesanais, é necessário seguir as seguintes orientações: 1) Consulta comercial: antes 

de realizar qualquer procedimento para abertura de uma empresa deve-se realizar uma consulta 

prévia na prefeitura ou administração local. A consulta tem por objetivo verificar se no local 

escolhido para a abertura da empresa é permitido o funcionamento da atividade que se deseja 

empreender. Outro aspecto que precisa ser pesquisado é o endereço. Em algumas cidades, o 

endereço registrado na prefeitura é diferente do endereço que todos conhecem. Neste caso, é 

necessário o endereço correto, de acordo com o da prefeitura, para registrar o contrato social, 

sob pena de ter de refazê-lo. (SEBRAE, 2010). 2) Busca de nome e marca: verificar se existe 

alguma empresa registrada com o nome pretendido e a marca que será utilizada. Órgão 

responsável: Junta Comercial ou Cartório (no caso de Sociedade Simples) e Instituto Nacional 

de Propriedade Intelectual - INPI (SEBRAE, 2010). 3) Arquivamento do contrato 

social/Declaração de Empresa Individual: este passo consiste no registro do contrato social. 

Verifica-se também, os antecedentes dos sócios ou empresário junto à Receita Federal, por meio 

de pesquisas do CPF. Órgão responsável: Junta Comercial ou Cartório (no caso de Sociedade 

Simples (SEBRAE, 2010). 4) Solicitação do CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

Órgão responsável: ·  Receita Federal.  5) Solicitação da Inscrição Estadual Órgão responsável: 

Receita Estadual (SEBRAE, 2010). 6) Alvará de licença e Registro na Secretaria Municipal de 

Fazenda: o alvará de licença é o documento que fornece o consentimento para empresa 



11 

 

desenvolver as atividades no local pretendido. Para conceder o alvará de funcionamento a 

prefeitura ou administração municipal solicitará que a vigilância sanitária faça inspeção no local 

para averiguar se está em conformidade com a Resolução RDC nº 216/MS/ANVISA, de 

16/09/2004. Órgão responsável: Prefeitura ou Administração Municipal; Secretaria Municipal 

da Fazenda (SEBRAE, 2010). 7) Matrícula no INSS: Órgão responsável: Instituto Nacional de 

Seguridade Social; Divisão de Matrículas (INSS).  Além de todos esses procedimentos, é muito 

importante lembrar que essa atividade exige o conhecimento do Código de Defesa do 

Consumidor- Lei nº. 8.078/1990 (SEBRAE, 2010). As empresas que fornecem serviços e 

produtos no mercado de consumo devem observar as regras de proteção ao consumidor, 

estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O CDC foi instituído pela Lei nº. 

8.078, em 11 de setembro de 1990, com o objetivo de regular a relação de consumo em todo o 

território brasileiro, na busca do reequilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor, seja 

reforçando a posição do primeiro, seja limitando certas práticas abusivas impostas pelo 

segundo. É importante que o empreendedor saiba que o CDC somente se aplica às operações 

comerciais em que estiver presente a relação de consumo, isto é, nos casos em que uma pessoa 

(física ou jurídica) adquire produtos ou serviços como destinatário final. A fim de cumprir as 

metas definidas pelo CDC, o empreendedor deverá conhecer bem algumas regras que sua 

empresa deverá atender, tais como: forma adequada de oferta e exposição dos produtos 

destinados à venda, fornecimento de orçamento prévio dos serviços a serem prestados, cláusulas 

contratuais consideradas abusivas, responsabilidade dos defeitos ou vícios dos produtos e 

serviços, os prazos mínimos de garantia, cautelas ao fazer cobranças de dívidas (SEBRAE, 

2010). A empresa também deverá atender a algumas regras, tais como:  i) Responsabilidade 

sobre o fornecimento dos produtos e serviços;  ii) garantia da qualidade, rastreabilidade, entre 

outros.   Outro aspecto importante se refere ao rótulo do produto, o empresário deve verificar 

na legislação as informações obrigatórias que o mesmo deve conter, tais como: informações 

completas sobre os dados da empresa fabricante, número do registro de licença, volume do 

produto, composição nutricional, número de lote, data fabricação e data validade entre outras 

informações (SEBRAE, 2010). Sobre a rotulagem devem ser observadas as seguintes portarias 

e decretos: Portaria SVS (Secretaria de Estado de Vigilância Sanitária de Minas Gerais) nº 42 

(DOU 16/01/98); Decreto-lei nº 986/69; Portaria SVS 27/98 (DOU 16/01/98); Portaria SVS 

29/98 (DOU: 30/03/98). As empresas que exploram a atividade de produção de cerveja ficam 

obrigadas a respeitar o que rege o DECRETO No. 2.314, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997, que 

regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a 
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classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas (SEBRAE, 2010). 

É importante lembrar ainda que o empreendedor está sujeito a fiscalização sanitária do 

estabelecimento e do produto. Apresenta-se, a seguir, algumas legislações que o futuro 

empreendedor deve ter conhecimento: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA): INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 1, DE 28 DE JANEIRO DE 1977. Registro de 

Fábrica de Cerveja. PORTARIA Nº 879, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1975. Aprova as 

“Normas para Instalações e Equipamentos Mínimos para Estabelecimentos de Bebidas e 

Vinagres”. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 54, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2001. Adota o 

Regulamento Técnico MERCOSUL de Produtos de Cervejaria (SEBRAE, 2010). Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): - DECRETO Nº 2.314/97. Regulamenta a Lei nº 

8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a 

inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. - LEI Nº 6.437/77. Configura infrações à 

legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências - LEI 

Nº 7967, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1989. Dispõe sobre o valor das multas por infração à 

legislação sanitária, altera a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e dá outras providências 

(SEBRAE, 2010). Autoriza a extensão de uso dos aditivos INS 216 Propilparabeno e INS 218 

Metilparabeno, na função de conservador em Cerveja envasada em garrafas PETpolietileno 

tereftalato: D.O.U. - Diário Oficial da União; Poder Executivo, de 18 de outubro de 2000. 

Informações detalhadas sobre exigências legais e requisitos para a obtenção dos registros devem 

ser solicitados diretamente junto ao Ministério da Agricultura e a ANVISA. Resolução 

ANVISA RDC nº 89, de 17 de outubro de 2000. As instruções recebidas sobre legislação devem 

ser confirmadas junto às autoridades fiscais e junto ao contador ou contabilista responsável pela 

escrita fiscal da empresa (SEBRAE, 2010).  

 

2.7.2. Cervejas Artesanais ou Especiais  

Segundo Morado (2011), uma cervejaria artesanal deve ser independente, tradicional e 

não deve ser muito grande, e sua produção total não pode passar de 2,4 milhões de litros por 

ano (ACERVA – 2016), ou tem que ser produzida em pouca escala. Deve se utilizar puro malte 

e ingredientes de boa qualidade sendo assim preservando amor e respeito pela tradição.  

Beltramelli (2013), afirma que em abril de 1924 o imigrante alemão chamado Otto Loeffler 

comprou uma cervejaria que foi criada em 1908, porém essa cervejaria estava desativada, mas 

chamava se Canoinhese, com a morte de Otto a cervejaria que já tinha sido reativada em 1935 
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localizada no interior de Santa Catarina, passou a ser administrada por Ruppercht que era filho 

de mestre cervejeiro, e passou a aplicar os conhecimentos que aprendeu com o pai no processo 

de fabricação de cerveja artesanal. A Canoinhense é a cervejaria artesanal mais antiga do país 

que está em plena atividade até os dias de hoje.  

  

2.7.3. Equipamentos necessários 

A microcervejaria é um conjunto de equipamentos desenvolvido para a fabricação de 

cervejas como hobby ou para uso profissional. Dependendo do porte, permite também o 

desenvolvimento de cervejas em escala de laboratório, sem a necessidade de se ocupar os 

equipamentos de produção industrial (SEBRAE, 2010).  A microcervejaria é constituída 

basicamente de uma sala de brassagem, montada em uma estrutura em aço inox, que suporta a 

tina de mostura (processo de mistura de agua e malte), cozinhador (panela) de mosto com 

agitador elétrico ou manual, a tina-filtro, o trocador de calor com termômetro, bomba de 

transferência e fermantador. Os volumes podem variar de 50 a 1.000 litros por cozimento, 

permitindo atingir produções de até 40 mil litros de cerveja por mês. Todas as válvulas são de 

concepção sanitária (borboleta). O aquecimento da sala de cozimento, dependendo do porte, 

pode ser elétrico ou a vapor, e o controle da mostura microprocessado. A fermentação e 

maturação é efetuada em tanques cilindro-cônicos com duas zonas de resfriamento distintas 

(costado e cone), com capacidade para um ou dois cozimentos (SEBRAE, 2010). Possui 

aparelho de contrapressão (Spundapparat) e válvula de segurança adicional. A construção é em 

aço inox 304, com acabamento interno sanitário. A transferência entre a sala de mostura e o 

tanque de fermentação é feita por mangueira cervejeira aséptica. Um gerador de água gelada 

com compressor, tanque de água gelada e bombas de transferência e circulação providenciam 

o resfriamento do mosto da sala de cozimento e também do tanque de fermentação e maturação. 

O controle de temperatura do tanque de fermentação/maturação e da solução de água gelada 

ocorre por meio de controlador digital (SEBRAE, 2010). A área necessária para instalação do 

sistema completo é de aproximadamente 10 metros quadrados (microcervejaria-piloto) até 

cerca de 150 metros quadrados. É necessário definir com clareza as especificações técnicas, 

modelos, marcas, capacidades para a realização de operações para depois escolher os 

equipamentos, instalações e materiais diversos bem com as principais técnicas de produção a 

serem adotadas. Os equipamentos essenciais para a instalação de uma microcervejaria aparecem 

listados baixo:  
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- Balança máx. 50Kg; 

- Moinho;  

- Caldeira de mostura e caldeira de fervura;  

- Tina de Filtro triplo;  

- Tanque Água Quente;  

- Tanque de Glicol;  

- Misturador de Água Quente/Fria;  

- Plataforma de Serviço;  

- Trocador de Calor;  

- Aerador de Mosto;  

- Painel de Comando;  

- Tanque de Fermentação e Maturação;  

- Tanque Pressão e Serviço;  

- Bomba Trasfega;  

- Equipamentos para enchimento (Barril) (SEBRAE, 2010).  

 

Para laboratório: 

- Cronômetro; 

- Balança de precisão; 

- Becker graduado 100, 500 1000 mL; 

- Erlenmeyer graduado 500 mL; 

- Balão volumétrico graduado 1000 mL; 

- Provetas graduadas, 50, 100 e 200 mL; 

- Pipetas graduadas 1 e 5 mL; 

- Pêra; 
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- Sanitizantes, álcool 70%, Ácido Peracético, Iodo, Iodophor e luvas nitrilicas; 

- Placa de Petri; 

- Geladeira; 

- Filtro de papel; 

- Agitador magnético; 

- Agitador manual; 

- Autoclave; 

- pHmetro digital; 

- Refracômetro; 

- Densitômetro escala de 1000 a 1100; 

- Termômetro digital e de mercúrio; 

- Reagentes para controle de dureza da água; 

- Fogão a gás duas bocas; 

- Equipamentos de mostura para desenvolvimento de novas receitas em escala de 10 L, panela 

de inox, Capacidade máxima de 15 L. 

Para o escritório: 

- Computador e internet; 

-  Móveis, impressora e telefone/fax; 

- 1 veículo utilitário dedicado a transporte e uso para empresa.  

É muito importante que o empresário, antes de iniciar suas atividades, visite outras fábricas 

semelhantes e também peça para ver os equipamentos dos fornecedores em funcionamento. 

Estes cuidados iniciais são de grande utilidade para a escolha dos melhores e mais apropriados 

equipamentos (segundo as condições financeiras) para iniciar o novo negócio (SEBRAE, 2010).  

  

2.8. Matéria Prima  

  A gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e a 

demanda. Este equilíbrio deve ser sistematicamente controlado através de, entre outros, os 
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seguintes três importantes indicadores de desempenho:  Giro dos estoques: o giro dos estoques 

é um indicador do número de vezes em que o capital investido em estoques é recuperado através 

das vendas sistema FIFO (First In, First Out). Usualmente é medido em base anual e tem a 

característica de representar o que aconteceu no passado. Quanto maior for a frequência de 

entregas dos fornecedores, logicamente em menores lotes, maior será o índice de giro dos 

estoques, também chamado de índice de rotação de estoques. Cobertura dos estoques: o índice 

de cobertura dos estoques é a indicação do período de tempo que o estoque, em determinado 

momento, consegue cobrir as vendas futuras, sem que haja suprimento (SEBRAE, 2010). Nível 

de serviço ao cliente: o indicador de nível de serviço ao cliente para o ambiente do varejo de 

pronta entrega, isto é, aquele segmento de negócio em que o cliente quer receber a mercadoria, 

ou serviço, imediatamente após a escolha; demonstra o número de oportunidades de venda que 

podem ter sido perdidas, pelo fato de não existir a mercadoria em estoque ou não se poder 

executar o serviço com prontidão. Portanto, o estoque dos produtos deve ser mínimo, visando 

gerar o menor impacto na alocação de capital de giro. O estoque mínimo deve ser calculado 

levando-se em conta o número de dias entre o pedido de compra e a entrega dos produtos na 

sede da empresa (SEBRAE, 2010). De acordo com Rosa et al. (2006), a fabricação da cerveja 

utiliza diversas matérias-primas, sendo resultante de um processo de fermentação alcoólica que 

envolve vários estágios de produção. O Brasil hoje é capaz de produzir 30% do malte 

consumido, sendo eles Malte Pilsen, Pale Ale, Vienna e Munique (Agraria-UFPR-2014) malte 

de cevada constitui-se no principal ingrediente, que vai dar sabor, cor e corpo à cerveja sendo 

no Brasil, importado em sua grande maioria – cerca de 70%. Os outros componentes são grãos 

de aveia, lúpulo, levedura e água. O lúpulo proporiona amargor na cerveja, é importado da 

Europa, Estados Unidos e Nova Zelândia. Por se tratar de insumos e matérias primas de alto 

custo, o empreendedor deve tomar muito cuidado com os volumes comprados, pois são 

produtos perecíveis, assim como deve atentar para as corretas práticas de embalagem, 

armazenagem e transporte, pois estas conferem maior vida útil aos produtos processados 

(SEBRAE, 2010).. A embalagem representa um item importante no custo dos produtos, pois 

requer o envasamento em garrafas, latas de alumínio ou de aço, e a utilização de rótulos e rolhas 

metálicas – todos eles de alto custo. É vital para a empresa estabelecer relações confiáveis com 

os principais fornecedores de produtos, matérias primas e insumos, pois se deve tomar muito 

cuidado para que a produção não pare em função de falta de insumos, fato que gera muito 

descontentamento dos clientes e abre espaço para a concorrência.  Um rígido controle do 

volume de estoques de matéria-prima e insumos, associado a um programa confiável de 
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entregas por parte dos fornecedores, permite ao empresário operar a sua microcervejaria com 

maior segurança (SEBRAE, 2010).  

  

2.9. Processo de Fabricação    

  Nesta seção serão discutidos, o processo de fabricação da cerveja artesanal com base na 

lei de pureza alemã (Reinheitsgebot de 1516) e ingredientes para os variados estilos conhecidos 

(Cervejaria Bodebrown – 2015 – Curso Cerveja de panela) apresentado pelo engenheiro 

Agrônomo Edigil Pupo, mestre cervejeiro que explica detalhadamente os passos desse processo 

e a transformação do malte nessa tão apreciada bebida. 

 

2.9.1. Ingredientes da Cerveja  

  A cerveja é produzida a partir de quatro ingredientes básicos: água, malte, lúpulo e 

levedura (fermento). As características dos ingredientes segundo ((PALMER, John – How to 

Brew, 2015): A cerveja é constituída de 90 a 95% de água. Antigamente, na Europa devido a 

suas características peculiares de cada região a água dava determinado sabor à cerveja, hoje em 

dia, essas características podem ser modificadas para se obter o resultado desejado, embora a 

água “natural” seja preferencialmente utilizada.  

Segundo Associação Portuguesa Dos Produtores De Cerveja (APCV) constituindo entre 

90 a 95% de uma cerveja, a água é um elemento essencial no processo de fabricação desta 

bebida. O lúpulo (Humulus lupulus) é uma planta do tipo trepadeira perene de origem européia, 

cujas flores fêmeas apresentam grande quantidade de resinas amargas e óleos essenciais, os 

quais conferem à cerveja o seu característico sabor amargo. É considerado o principal aditivo 

de aroma e paladar da cerveja, contribuindo também para a sua estabilidade microbiológica e 

físico-química. Diferentes tipos de cerveja são produzidos com diferentes tipos de lúpulo, 

podendo ser utilizados mais de uma variedade em uma cerveja (CUNHA, 2011). O lúpulo é 

uma planta trepadeira que tem o hábito de crescimento em locais de clima frio e com abundância 

de luz solar (dias longos), possui um formato de cone e no seu interior encontra-se a lupulina. 

O lúpulo é considerado o “tempero” da cerveja. Ele que dá a identidade de muitas cervejas de 

alguns estilos muito apreciados por nós (WE CONSULTORIA, 2009). 
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 O malte tem origem na germinação de cereais sob condições ambientais controladas e 

pré-determinadas. O produto final da germinação chama-se malte verde, sendo que, através da 

sua secagem e torrefação, se chega ao malte propriamente dito. A qualidade do malte é de 

primordial importância para a excelência de uma cerveja, visto que é a partir da sua complexa 

constituição que a cerveja recebe muitas características físico-químicas e de aroma e paladar 

(CUNHA, 2011). O principal objetivo deste processo é a obtenção de enzimas, que provocam 

modificações nas substâncias contidas no grão. O produto final da germinação chama-se malte 

verde, sendo que, através da sua secagem e torrefação, se chega ao malte propriamente dito. 

(APCV, 2012).  

As leveduras são microorganismos unicelulares, biologicamente classificados como 

fungos e que têm uma excelente capacidade natural que consiste em sobreviverem sem 

oxigênio. De fato, na presença do ar, os microorganismos multiplicam-se, mas na ausência de 

oxigênio, fermentam os açúcares transformando os em álcool, algo que é essencial para se 

produzir cerveja (PALMER, John – How to Brew, 2015). Existem centenas de variedades de 

leveduras sendo que, habitualmente, se dividem em dois grandes grupos: as leveduras de 

fermentação alta (Saccharomyces cerevisiae) e as leveduras de fermentação baixa 

(Saccharomyces uvarum) (CUNHA, 2011). A levedura, é um elemento vivo na produção de 

cerveja. Trata-se de um microorganismo que consome os açúcares presentes no mosto e liberam 

álcool e gás carbônico. Algumas cepas de fermento produzem também ésteres que dão um 

acabamento na cerveja (WE CONSULTORIA, 2009) Há que destacar, também, que a levedura 

não serve apenas para fermentar a cerveja e transformar os açúcares em álcool e dióxido de 

carbono. Além do malte, lúpulo e outros ingredientes que se podem utilizar para dar 

determinadas propriedades à cerveja, a levedura ajuda também a definir o seu caráter e sabor. 

Diferentes leveduras podem apresentar aspectos florais, frutados ou minerais, indicados para 

diferentes estilos de cerveja (PALMER, John – How to Brew, 2015). 
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FIGURA 1: Ingredientes básicos para cerveja – www.osboemios.com.br 

  

2.9.2. Etapas de Produção  

A produção de cerveja se dá em sete etapas: maltagem, brassagem, fermentação, 

maturação, filtração, envasamento e pasteurização. A seguir cada etapa será descrita 

detalhadamente (PALMER, John – How to Brew, 2015).   

Maltagem: Depois da colheita no campo, a cevada segue para as maltarias. Essas 

fábricas têm a função de umedecer, germinar e secar os grãos. Só assim o amido do cereal 

transforma-se em açúcar fermentável, processo essencial para a criação da cerveja. A primeira 

etapa na maltaria é a maceração. Os grãos recebem água e oxigênio e, depois de algumas horas, 

ficam prontos para a germinação. Na segunda etapa, com duração de alguns dias, é que se 

formam as enzimas que preparam o amido e as proteínas do cereal. Desse processo surge o 

malte (CUNHA, 2011). Por fim, o malte passa por processo de secagem ou torrefação. 

Dependendo da intensidade, o malte pode assumir colorações e aromas que contribuem para 

formar o sabor e o aspecto da cerveja. Cervejas escuras, por exemplo, são feitas com maltes 

torrados (CUNHA, 2011). A malteação é o processo empregado para preparar o malte através 

da germinação sob condições controladas, de qualquer cereal. Quando não há indicação, 

subentende-se que o malte é feito de cevada; em qualquer outro caso acrescenta-se o nome do 

ceral e também utiliza-se malte de trigo, de centeio, de aveia e de outros. O malte pode ser 

destinado à cervejaria ou destilaria, considerando que as condições de maltagem são diferentes 

(UFRGS, 2002).  

Brassagem: Os grãos são triturados. Na moagem a parte interna dos grãos é exposta para 

que seja concluída a ação enzimática. Depois de moído, o malte segue para um tanque com 

água quente, em que é cozido. O processo, feito com diversas temperaturas, ativa as enzimas 
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do cereal e transforma o amido em açúcar fermentável. O resultado é um líquido turvo, grosso 

e adocicado, chamado de mosto (Palmer, JJ, Ho To Brew, 2015). Em seguida, o mosto primário 

é filtrado e refiltrado, para eliminar o bagaço de malte. Já filtrado, o conteúdo é bombeado para 

uma caldeira. A fervura intensa não só esteriliza o mosto como ajuda a definir a cor e sabor da 

cerveja. Nessa etapa mais um ingrediente é adicionado: o lúpulo (CUNHA, 2011). A etapa da 

mosturação ou brassagem constitui-se da extração do mosto para a posterior etapa da 

fermentação. A extração por infusão, se realiza em uma caldeira, na qual o malte, após passar 

pela moagem, é hidratado mediante aspersão de água quente, e se mescla por meio de uma rosca 

sem fim (UFRGS, 2002). Depois da fervura procede-se a segunda filtração do mosto. Esta é 

realizada em tanques chamados "Whirpool" onde o mosto é bombeado a alta velocidade, através 

de uma tubulação tangencial situada a um terço de sua altura. O momento circular do mosto no 

tanque é substituído logo por outro, que faz com que o mosto circule verticalmente para baixo 

ao longo das paredes e horizontalmente para o centro, na base, perdendo momento pelo contato 

contra a parede do tanque. Enquanto o mosto vai perdendo velocidade, vão se depositando 

sólidos em suspensão, especialmente no centro da base. O mosto sobe pelo centro e refaz o 

caminho. Depois de 20-45 minutos é possível retirar, através de uma tomada adequada, longe 

dos depósitos de sólidos e restos de lúpulo, um mosto limpo (UFRGS, 2002).  

Fermentação: O mosto recebe os levedos e é acondicionado em grandes tanques. Nessa 

fase, o fermento transforma o açúcar do mosto, como a maltose e a glicose, em álcool e gás 

carbônico. É o cuidado nessa etapa que ajuda a produzir pequenas quantidades de substâncias 

que, juntas, conferem sabor e aroma à cerveja (CUNHA, 2011). A fermentação alcoólica é a 

transformação dos açúcares fermentáveis do mosto em álcool, gás carbônico e calor. Pode-se 

dividir a fermentação em três etapas, fase de Adaptação que são as primeiras horas após 

inoculação, é quando a levedura se adapta ao meio, fase de propagção que é quando a levedura 

se multiplica, havendo uma grande produção de calor e gás carbônico. Esta fase depende da 

temperatura do mosto, do teor de açúcares e principalmente da aeração do mosto e fase da 

Fermentação primário ou atenuativa: esta fase inicia-se com o término do oxigênio, é 

caracterizada pela produção de álcool, gás carbônico e calor, reduzindo o teor de açúcares 

(UFRGS, 2002).  

Maturação: Nessa fase acontecem pequenas e sutis transformações, que ajudam a 

melhorar o sabor da cerveja. Substâncias indesejadas, oriundas da fermentação, são eliminadas 

e o açúcar residual é consumido pelas células de fermento remanescentes. A maturação costuma 
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levar de seis a trinta dias, em razão da cepa de fermento e do toque pessoal do cervejeiro. Ao 

término desse estágio, a cerveja está praticamente concluída, com aroma, sabor e corpo 

definidos (CUNHA, 2011). Consiste no armazenamento da cerveja fermentada a baixa 

temperatura durante um determinado período de tempo. Uma fermentação lenta, também 

chamada de fermentação secundária, ocorre na cerveja, proporcionando a clarificação por 

precipitação das leveduras e proteínas, assim como de sólidos solúveis. Além destas, ocorrem 

alterações químicas que auxiliam a clarificação e melhoram o aroma e sabor. Ao iniciar-se a 

maturação, a maior parte dos açúcares foi metabolizada a álcool etílico, gás carbônico, glicerol, 

ácido acético e álcoois superiores (UFRGS, 2002).  

Filtragem: É a etapa de acabamento da cerveja. Depois de maturada, a cerveja passa por 

filtração para eliminar partículas restantes de leveduras em suspensão. O processo não altera a 

composição ou sabor da bebida, mas é fundamental para garantir sua apresentação, deixando-a 

transparente e brilhante. Determinadas cervejas tipo Ale, de alta fermentação, não passam por 

esse processo e mantêm partículas em suspensão (CUNHA, 2011). Envasamento: Uma fase 

importante para garantir a qualidade e a estabilidade da cerveja. Podem ser usadas garrafas, 

latas e barris. A cerveja, ou chope, é basicamente a mesma em qualquer das embalagens 

(CUNHA, 2011).  

A cerveja, filtrada, resfriada e pasteurizada em fluxo continuo, pode ser transferida a 

grandes tanques estéreis de, por exemplo 8 hL ou a barris, geralmente de 25 a 50 L. A cerveja, 

para a comercialização é envasada em garrafas ou latas. As garrafas podem ser de dois tipos, 

retornáveis ou não. As retornáveis exigem, para posterior uso, a lavagem e a esterilização. As 

descartáveis, como as latas, só requerem ser submetidas a uma lavagem, primeiro de ar estéril 

a pressão e logo em seguida de água esterilizada (UFRGS, 2002).  

Pasteurização: Logo após o envasamento, o produto envasado é submetido à 

pasteurização. Nesse tratamento térmico a cerveja é aquecida até 60º C e resfriada até chegar à 

temperatura ambiente. São esses choques calor e frio que garantem maior durabilidade ao 

produto - a validade chega a seis meses depois da fabricação. O processo, usado em cervejas 

em lata e garrafa, não altera a composição ou sabor. A diferença entre chope e cerveja encontra-

se nessa etapa, enquanto a cerveja sofre pasteurização, o chope não, indo diretamente para os 

barris ou garrafas. Com isso, apresenta validade menor, variando de 10 a 15 dias para ser 

consumido (CUNHA, 2011). A cerveja sofre o tratamento térmico de pasteurização, através de 

trocadores de calor, antes do envasamento, ou por túneis após o envasamento. A pasteurização 
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através de trocadores de calor se realiza elevando-se a temperatura da cerveja à 75°C e a 

mantém por alguns segundos. É difícil assegurar que toda a cerveja alcance realmente e esta 

temperatura, entre outras razões pelo obstáculo que representa a tendência do dióxido de 

carbono de não solubilizar-se (UFRGS, 2002).  

 

FIGURA 2: Etapas de fabricação da cerveja 

  

2.9.3. Tipos de Cerveja  

  O Decreto Nº 2.314, de 4 de setembro de 1997, regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de 

julho de 1994 do Governo Federal, que “dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, 

a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas”, e no Capítulo II, seção I trata da produção 

de cerveja especificadamente. Nessa lei está disposta a classificação das cervejas quanto ao 

extrato primitivo, à cor, ao teor alcoólico, à proporção de malte de cevada e à fermentação 

(CUNHA, 2011).  

Quanto ao extrato primitivo, a cerveja pode ser leve, a que apresentar extrato primitivo 

igual ou superior a cinco e inferior a dez e meio por cento, em peso; ou comum, a que apresentar 

extrato primitivo igual ou superior a dez e meio e inferior a doze e meio por cento, em peso; ou 

extra, a que apresentar extrato primitivo igual ou superior a doze e meio e inferior a quatorze 
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por cento, em peso; ou forte, a que apresentar extrato primitivo igual ou superior a quatorze por 

centro, em peso.   

Quanto à cor, a cerveja pode ser clara (quando tiver cor correspondente a menos de vinte 

unidades European Brewery Convention (EBC)) ou escura (a que tiver cor correspondente a 

vinte ou mais unidades European Brewery Convention (EBC)). 

Quanto ao teor alcoólico, a cerveja é classificada como com ou sem álcool. É sem álcool 

quando seu conteúdo em álcool for menor que meio por cento em volume, não sendo obrigatória 

a declaração no rótulo do conteúdo alcoólico. E é alcóolica quando seu conteúdo em álcool for 

igual ou superior a meio por cento em volume, devendo obrigatoriamente constar no rótulo o 

percentual de álcool em volume.   

Quanto à proporção de malte de cevada, a cerveja pode ser:  a) cerveja puro malte, aquela 

que possuir cem por cento de malte de cevada, em peso, sobre o extrato primitivo, como fonte 

de açúcares;  b) cerveja, aquela que possuir proporção de malte de cevada maior ou igual a 

cinquenta por cento, em peso, sobre o extrato primitivo, como fonte de açúcares; ou,  c) cerveja 

com o nome do vegetal predominante, aquela que possuir proporção de malte de cevada maior 

do que vinte e menor do que cinquenta por cento, em peso, sobre o extrato primitivo, como 

fonte de açúcares.  Quanto à fermentação, pode ser; a) de baixa fermentação; ou, b) de alta 

fermentação.  De acordo com o seu tipo, a cerveja poderá ser denominada: "Pilsen", "Export", 

"Lager", "Dortmunder", "München", "Bock", "Malzbier", "Ale", "Stout", "Porter", 

"Weissbier", "Alt". Podem ser utilizadas outras denominações internacionalmente reconhecidas 

que vierem a ser criadas, observadas as características do produto original (BRASIL, 1997 apud 

CUNHA, 2011).   

Existem diversos tipos de cerveja no mundo, os diferentes tipos são resultado de 

variações no processo de produção e também do tipo de levedura e de maltes utilizados. 

Entretanto, podem-se separar as cervejas em três grandes grupos ou famílias: lager, cervejas de 

baixa fermentação; ale, cervejas de alta fermentação; e, lambic, cervejas de fermentação 

espontânea. Dentro de cada grupo há uma infinidade de tipos de cerveja, a origem de cada tipo 

está normalmente ligada a região em que foi fabricada pela primeira vez (CUNHA, 2011). As 

cervejas lager caracterizam-se por serem de baixa fermentação a temperaturas mais baixas (6-

12ºC), com graduação alcoólica geralmente entre 4 e 5%. Os sabores são normalmente mais 

suaves e menos frutadas. São as mais consumidas no mundo e no Brasil correspondem a 
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aproximadamente 99% do consumo total, sendo que a do tipo pilsen é a mais consumida entre 

as lager. Dentro desse grupo, encontram-se, por exemplo: pilsen, bock e münchen (CUNHA, 

2011). Pilsen: apresenta cor clara acobreada e aspecto límpido. O corpo é moderado com caráter 

lupulado (aroma e amargo). São pouco frutadas. O teor alcoólico é normalmente de 4,7 a 5% 

(CUNHA, 2011). Bock: é uma cerveja forte, de cor escura, mais encorpada e com amargor 

intenso. Apresenta aroma doce, é pouco frutada a pouco lupulada. O teor alcoólico é de 7,2 a 

7,5%. No Brasil seu consumo é mais frequente no inverno (CUNHA, 2011). München 

(Munich): apresenta cor escura, espuma cremosa. O aroma é de caramelo e ela é pouco 

lupulada. O teor alcoólico é de 4,5 a 5% (CUNHA, 2011). As cervejas ale são feitas com 

leveduras de fermentação alta, produzidas a temperaturas mais elevadas (15-18ºC). 

Normalmente de cores mais escuras, sabores mais frutados e aromas pronunciados. Nesse 

grupo, tem-se como alguns exemplos os seguintes tipos de cervejas: porter, stout e weissbier 

(CUNHA, 2011). Porter: apresenta cor escura, é produzida com malte com notas de chocolate 

e caramelo. O gosto é adocicado. A graduação alcoólica é de 4,5 a 5,5% (CUNHA, 2011). Stout: 

é uma cerveja forte, de cor escura. O aroma é característico do malte torrado, com sabor mais 

ou menos adocicado (dependendo da variedade) e de amargo intenso. A graduação alcoólica é 

de 3,5 a 6% (VARGAS, 2011). Weissbier: possui de 30 a 50% de malte de trigo. É uma cerveja 

de cor turva e esbranquiçada. Apresenta espuma cremosa, o aroma é frutado e o gosto é leve e 

ligeiramente ácido. O teor alcoólico é de 5 a 5,6% (VARGAS, 2011).  

 

3. PLANO DE GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO    

Segundo Fachin (2001) método científico caracteriza-se pela seleção de procedimentos 

sistemáticos para descrição e explicação de uma determinada situação sob estudo, e sua escolha 

deve estar embasada em dois critérios básicos: a natureza do objetivo ao qual o mesmo se aplica 

e o objetivo que se visa para o estudo. Ainda, vale ressaltar que o procedimento metodológico 

mostra apenas a forma científica de conduzir a pesquisa, cabe ao pesquisador analisar e refletir 

sobre os dados coletados para formação de uma conclusão lógica (CERVO; BERVIAN, 2002). 

Vianna (2001, p.95) diz que, no trabalho científico, a metodologia se orienta da seguinte forma: 

“definição do tipo de pesquisa a realizar, passos a seguir, instrumentos de coleta, organização, 

tratamento e análise dos dados a coletar e utilizar, além de outros procedimentos próprios a 

cada sistemática definida”.   
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3.1. Termo de Abertura do Projeto TAP 

O Termo de Abertura do Projeto (TAP) ou Project Charter é o documento que autoriza 

formalmente um projeto, é ele que concede ao gerente de projetos a autoridade para aplicar os 

recursos organizacionais nas atividades do projeto, a elaboração do termo de abertura de um 

projeto liga o projeto ao trabalho em andamento da organização, [Pmbok® - 5ª Edição]. 

 

 

 

TABELA 1: Termo de Abertura do Projeto - TAP 

 

3.1.1. Título do Projeto 

Projeto de Microcervejaria Artesanal na Cidade de Pinhais-Pr 

 

3.1.2. Estimativa de Custo do Projeto 

Projeto com valor estimado de investimento de R$ 189.450,00. 
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3.1.3. Cronograma do Projeto 

Estimativa de duração de 8 meses. Iniciando em 14 de Setembro de 2020, finalizando em Maio 

de 2021. 

 

3.1.4. Partes Interessadas 

Parte interessada (stakeholder) é definida como “pessoas e organizações, como clientes, 

patrocinadores, organizações executoras e o público que estejam ativamente envolvidas no 

projeto ou cujos interesses possam ser afetados de forma positiva ou negativa pela execução 

ou término do projeto. Elas podem também exercer influência sobre o projeto e suas entregas.” 

[Pmbok® - 5ª Edição] 

Gerente do Projeto 

Stakeholders (comunidade, Prefeitura, clientes, Concorrentes) 

 

TABELA 2: Partes Interessadas  

 

3.1.5. Matriz de Comunicação 
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TABELA 3: Matriz de Comunicação 

 

4. GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 

O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar que o 

projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para terminar o projeto com 

sucesso. O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com a 

definição e controle do que está e do que não está incluso no projeto. [Pmbok® - 5ª Edição]

 

TABELA 4: Declaração de Escopo em Projeto – DEP 
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4.1. Estrutura Analítica do Projeto – EAP 

A EAP é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes 

menores e mais facilmente gerenciáveis. O principal benefício desse processo é o fornecimento 

de uma visão estruturada do que deve ser entregue. A EAP organiza e define o escopo total do 

projeto e representa o trabalho especificado na atual declaração do escopo do projeto aprovada. 

No contexto da EAP, o trabalho se refere a produtos de trabalho ou entregas que são o resultado 

da atividade e não a atividade propriamente dita, [Pmbok® - 5ª Edição]. 

 

FIGURA 3: Estrutura Analítica do Projeto - EAP 
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3.1 - Projeto Civil

3.2- Projeto 
Mecânico

3.3 - Projeto Elétrico

3.4 - Paisagismo

3.5 - Acabamento

4 - Instalação e 
Comissionamento

4.1 - Instalação de 
Máquinas e 

Equipamentos 

(Grande Porte)

4.2 - Instalação de 
Máquinas e 

Equipamentos 

(Pequeno Porte)

4.3 -
Comissionamento

5 - Fechamento

5.1 - Lições 
Aprendidas

5.2 - Relatório Final 
do Projeto

5.3 - Termo de 
Entrega do Projeto

5.4 - Comemoração 
Entrega de Projeto
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 4.2. Dicionário da EAP 

O dicionário da EAP é um documento que fornece informações detalhadas sobre entregas, 

atividades e agendamento de cada componente da estrutura analítica do projeto (EAP). O 

dicionário da EAP é um documento que dá suporte à EAP. [Pmbok® - 5ª Edição]. 
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TABELA 5: Dicionário EAP 
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4.3. Entregas do Projeto 

 

TABELA 6: Entregas do Projeto 

 

5. GERENCIAMENTO DE CUSTOS RO PROJETO 

O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em planejamento, 

estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o 

projeto possa ser terminado dentro do orçamento aprovado. [Pmbok® - 5ª Edição]. 

5.1. Plano do Gerenciamento de Custos 

Considerando que os custos do projetos são em sua maoria de terceiros, obtidos através de uma 

cotação sempre considerando o menor valor, quando aplicável a qualidade e descrição dos 

equipamentos atendendo as normas exigidas pela ligislação. O gerente de projeto receberá as 

cotações do fornecedor mediante aprovação do Sponsor fará a contração do serviço ou compra 

do equipamentom,, sendo aceitas varições de 5 a 10% no valor estimado previamente no 

escopo. O projeto contará com uma reserva de 5%  em caráter de contingência. O projeto 

adotará como controle, um relatório quinzenal para acompanhamento de todas as fases do 

mesmo. 
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TABELA 7: Tabela de custos do projeto 

 

6. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO 

Este projeto tem como criar uma cervejaria que seja reconhecida pela qualidade empregada não 

somente em suas cervejas, mas também em como qualidade em prazos, e atendimento ao 

cliente, atendendo a legislação vigente a a rígidos controles de processo adotados pela política 

da empresa. [Pmbok® - 5ª Edição]. 

 

7. MATRIZ DE REQUISITOS 

De acordo com o Guia PMBOK® do PMI, “requisito é uma condição ou capacidade cuja 

presença em um produto, serviço ou resultado é exigida para satisfazer um contrato ou outra 
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especificação formalmente imposta”. As expectativas em relação ao negócio são, portanto, 

requisitos.Um dos processos do Guia PMBOK1 do Project Management Institute (PMI), da área 

de gerenciamento de escopo, é “Coletar os Requisitos”. Este artigo tem como objetivo divulgar 

a interpretação do autor para esse processo, explicando também a diferença entre o escopo na 

visão do cliente e o escopo do projeto. 

 

TABELA 8: Matriz de requisitos 

 

8. MATRIZ DE ENGAJAMENTO 

A principal entrada para o planejamento do gerenciamento das partes interessadas é a 

identificação das partes. Sem ela, não tem como planejar o engajamento entre elas. Inclusive, a 

identificação das partes interessadas é um dos principais artefatos/processos de gestão de 

projetos 

 

TABELA 9: Matriz de engajamento 
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8.1. Poder e Interesse 

Esta ferramenta mapeia a relação entre Poder e Interesse das Partes Interessadas (PI) ao longo 

de um projeto conforme descrito no Pmbok® - 5ª Edição. A análise é qualitativa a quantidade 

de níveis é variável. O objetivo dessa ferramenta é Identificar as PIs para determinar que 

estratégias serão utilizadas para gerenciá-las. 

 

TABELA 10: Tabela poder e interesse 

 

9. GERENCIAMENTO DE RISCO NO PROJETO 

O Gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de planejamento, identificação, 

análise, planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto. Os objetivos do 

gerenciamento dos riscos do projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos 

positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. 

 

9.1. Metodologia do Gerenciamento de Riscos no Projeto 

A avaliação de riscos é fundamental para o plano de gerenciamento do projeto. Para tanto foi 

necessário definer estratégias e a forma de gerencia-las. Para o gerenciamento de risco foram 

consideradas as práticas de gerenciamento do PMBOK®. Definindo os riscos pelo gerente de 

projeto e fazendo uma análise qualitativa dos riscos, suas probabilidades e os impactos causados 

pelos riscos. 

Posteriormente foi definido um método de controle e monitoramento dos riscos levantados, 

bem como um plano de resposta aos riscos. Para que caso isso ocorra, seja tomada uma resposta 

rápida e de menor impacto possivel ao projeto. 
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9.2. Definição de Impacto no Projeto 

 

TABELA 11: Tabela definição de escala de impacto para objetivos do projeto 

 

9.3. Identificação dos Riscos 

 

FIGURA 4: Identificação de riscos do projeto. 

Riscos do Projeto
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Requisitos

Complexidade
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Organizacionais

Financiamento

Pessoal
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9.4. Análise Quantitativa dos Riscos 

Essa análise quantifica o impacto dos riscos ao projeto. Nessa análise, o objetivo é entender os 

riscos financeiros do projeto. Através dela pode-se aplicar projeções numéricas e estabelecer o 

valor monetário do projeto.  

O valor monetário esperado auxilia a mensurar os riscos, ele é obtido através da multiplicação 

de sua probabilidade de ocorrência pelo impacto causado por ele ao projeto (Kalsing, M. 2012). 

 

TABELA12: Identificação dos riscos 

  

TABELA 13: Análise quantitativa dos riscos 
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10. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi identificar custos, riscos e vantagens de implementação de uma 

nova microcervejaria em Pinhais. Mesmo já havendo 4 microcervejarias na cidade da região 

metropolitana de Curitiba, esse ponto não é considerado como negativo, uma vey que a região 

se tornou desde o ano de 2017 uma cidade turística com a chamada “Rota da Cerveja de 

Pinhais”, onde é possível por meio de solicitação junto a prefeitura, integrar a rota da cerveja 

pois há um estímulo para expansão de novas microcervejarias na região, desde que atendam as 

normas e leis municipais. O projeto buscou avaliar todas as exigências legais de licenças 

municipais, e estaduais para estar enquadrada dentro de tais exigências (Prefeitura de Pinhais, 

Lei 1834, de 14 de Junho de 2017 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico). Além disso, 

o crescimento regional e nacional do mercado cervejeiro e potencial econômico da região, 

sinalizam positivamente para a concretização do projeto para uma produção máxima inicial de 

10.000 Litros por mês. No entanto todo esse mercado não é garantia de sucesso do mesmo, mas 

estima-se que com um criterioso Gerenciamento de Projeto, a microcervejaria terá sucesso 

como empreendimento baseado nas práticas do PMBOK®. Esse trabalho considerou os custos 

aproximados dos equipamentos de processo, podendo ainda haver alteração de valores, uma 

vez que não houve busca de preços com mais de 3 diferentes fabricantes. 

 



38 

 

11. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Possibilidades de desdobramentos para trabalhos acadêmicos e experiências práticas.  

Essa proposta de projeto, busca aplicar melhorias na implementação de uma fábrica de cerveja 

artesanal, bem como em seu controle de processo. Práticas de Gerenciamento de Projetos 

podem contribuir para o melhoramento e otimização dessas fábricas. Avaliando algumas 

microcervejarias visitadas, é possivel afirmar que não havia um controle de gerenciamento de 

todas as etapas baseado em práticas do PMBOK® guide. Isso mostra que um ponto relevante 

nesse estudo, é mostrar que tais práticas podem ser aplicadas em todas as micro cervejarias 

como um plano de controle para melhorias contínuas, durante o planejamento da fábrica, 

durante a excecução do projeto e após a entrega do mesmo.  

Considerar controle de custos, tempo e qualidade é parte fundamental de uma cervejaria, 

entender onde otimizar o processo e melhorar resultados trará benefícios para o empreendedor 

que dcidir optar pela aplicação dessas práticas.  

Possíveis desdobramentos podem ser aplicados quando uma ou mais empresas abrirem as suas 

portas para um Gerente de projeto poder fazer esse estudo e comprovar com uma extensa 

pesquisa de campo, quais benefícios foram obtidos e quais foram os resultados para a empresa, 

tanto no seu processo produtivo, como no seu desempenho financeiro.  
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13. ANEXOS 

ANEXO A – Receita de cerveja American Pale Ale para o projeto, lote BETA de 12 Litros 
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