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RESUMO 

 

Um dos produtos mais consumidos do mundo vem passando por grandes 

transformações, e a cerveja que conhecemos como tipo Pilsen (Light Lager) deixou de ser opção 

única nas prateleiras.  

Dado o potencial de crescimento do setor no Brasil, o objetivo deste trabalho é mapear 

as preferências do consumidor de cerveja artesanal, usando técnicas de preferência declarada, 

a partir da aplicação de questionários que convidam o entrevistado a elencar suas preferências 

diante das combinações dos atributos Cor, Paladar, Aroma e Álcool. 

A partir da estratificação da amostra em Idade e Experiência, os resultados indicam que 

Paladar, seguido da Cor e, por último, o Aroma são os atributos mais relevantes para o 

entrevistado Experiente, enquanto o Não Experiente atribui maior peso à Cor, seguida do 

Paladar, sendo o Aroma um atributo irrelevante em suas escolhas. O atributo Álcool revelou-se 

insignificante em todas as estratificações realizadas.  

 

Palavras-chave: Cerveja artesanal. Microeconomia. Preferência do consumidor. Técnicas de 

preferência declarada. 
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ABSTRACT 

 

One of the most popular products of the world is going through severe transformations 

and, as a consequence, the beer style we know as Pilsner (Light Lager) is no longer the only 

available option in the market.  

Given that this sector has a strong growth potential in Brazil, the main objective of this 

dissertation is to reveal the craft beer consumers preferences using stated preference methods 

through questionnaires that invite the subject to choose among options related to Color, Palate, 

Aroma and Alcohol. 

 After stratifying the sample by Age and Experience, the results show that Palate, 

followed by Color and then Aroma are the most relevant attributes for the Experienced subject 

while the Non-Experienced value Color as the most relevant attribute, followed by Palate, with 

Aroma being an irrelevant attribute in his choices. The atribute Alcohol revealed itself 

insignificant in all stratifications. 

 

Keywords: Craft beer. Microeconomics. Consumer preference. Stated preference methods. 
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1. Introdução 

 

Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor de cervejas do mundo, segundo a 

CervBrasil (Associação Brasileira da Indústria da Cerveja). O mercado brasileiro de cervejas, 

apesar de expressivo, é extremamente concentrado, com 98% do market share distribuído 

entre apenas quatro grandes companhias1. Neste cenário, pouco se discute sobre um novo 

mercado, que cresce mundialmente em velocidade quase exponencial, o mercado de cervejas 

artesanais. 

A cerveja, bebida elaborada a partir da junção de água, malte, lúpulo e levedura, chegou ao 

Brasil por meio da família real em 1808, pois o Rei não podia ficar sem sua bebida predileta. 

Apenas em 1836 foi noticiado o primeiro registro de fábrica de cervejas no país. Desde então, 

nossa cultura desenvolveu fortes laços com o consumo da “loira gelada”, conceito introduzido 

pelo clima tropical de nosso país, que favorece, e muito, o drinkability da bebida. 

Durante muitos anos, a discussão no mercado brasileiro ficou restrita a produtos 

relativamente similares. A verdade é que a variável de maior relevância para a escolha do 

produto pelo consumidor brasileiro sempre foi o branding, ou seja, a apresentação do produto 

ao consumidor final, por meio de rótulos, propagandas na televisão e patrocínios em eventos. 

Diante do crescimento da renda real e da maior abertura comercial do país, o brasileiro 

passou a buscar diversidade, e, principalmente, qualidade, em suas escolhas de consumo, o que 

não é diferente para cerveja.  

A busca pela variedade leva o agente à maior compreensão das características do produto 

que melhor se adequam à sua preferência, ou seja, ao invés de basear sua escolha apenas no 

fato da cerveja ser clara ou escura, do evento patrocinado ser destinado a determinada classe 

social, ou até mesmo do comercial ser engraçado ou apelativo, o consumidor passa a deter 

maior nível de sofisticação, aplicando-a às suas escolhas nas prateleiras. 

Novos rótulos surgem todos os dias no mercado nacional, com estilos completamente  

___________________________ 

1 AmBev, Grupo Schincariol, Cervejaria Petrópolis e Heineken 
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inéditos ao consumidor. Dados da ABRABE (Associação Brasileira de Bebidas) mostram 

crescimento anualizado de 158% no registro de estabelecimentos (cerveja e chope) entre os 

anos de 2008 e 2013. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é compreender a mudança de comportamento 

do consumidor brasileiro de cervejas artesanais, revelando as características relevantes na 

escolha do produto, como paladar, aroma e álcool por volume (ABV). Uma primeira análise é 

de que este trabalho permitirá um direcionamento mais claro da produção crescente das 

microcervejarias brasileiras, além de constituir uma fonte de informação ao consumidor acerca 

das possibilidades existentes. 

Na próxima seção será discutido o mercado de cervejas brasileiras, seu potencial de 

expansão assim como as principais escolas cervejeiras do mundo. Na terceira seção será 

apresentado o modelo e seus resultados, detalhando a metodologia utilizada e sua 

operacionalização, além de testes de significância para validação da metodologia 

implementada. A conclusão será exibida na quarta e última sessão. 
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2. Mercado 

 

Em 2012, foram produzidos no Brasil aproximadamente 13,7 bilhões de litros de cerveja, de 

acordo com dados da ABRABE (2012), o que colocou o país na posição de terceiro maior 

produtor mundial da bebida, atrás apenas da China e dos EUA, com 490 e 229 milhões de 

hectolitros cada. A representatividade das cervejas Pilsen globalmente pode ser ilustrada pelos 

números da multinacional AB InBev, maior produtora do estilo, que produziu 352 milhões de 

hectolitros em 2012, ou seja, 18% da produção mundial de cervejas. 

Apesar da posição ocupada pelo Brasil no ranking de produção, o setor de cervejas 

artesanais ainda engatinha. Estima-se que existam 200 microcervejarias no país, concentradas 

nas regiões Sul e Sudeste, que respondem por apenas 0,15% do total produzido no país. 

 

Figura 1: Mapeamento das grandes e pequenas cervejarias no Brasil 
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Não existe definição oficial de microcervejaria no Brasil. Para a ABRABE, microcervejarias 

são microindústrias quase sempre originadas por uma família, com equipamentos e instalações 

modestas, permitindo a produção de cerveja ou chope especial em quantidades limitadas 

devido ao processo fabril praticamente artesanal, com o uso de ingredientes especiais, e 

seguindo receitas tradicionais. 

A alta tributação do setor é um empecilho para o seu crescimento. Atualmente, são poucos 

os incentivos para a produção de cerveja artesanal, ou seja, a microcervejaria compete com as 

grandes indústrias, que são tributadas pelas mesmas alíquotas, mas trabalham com 

equipamentos industriais, permitindo ganhos de escala. Estas também trabalham com custos 

mais baixos associados à utilização de cereal de pior qualidade e aceleração dos processos de 

produção, fermentação e maturação.  

As microcervejarias se diferenciam dos grandes produtores no quesito empregabilidade. 

Enquanto uma microcervejaria gera um posto de trabalho para cada 50.000 litros produzidos, 

na grande cervejaria é necessária a produção de 1.000.000 de litros para contratação de um 

funcionário. 

É interessante notar o caso dos EUA, já que muitos acreditam ser uma boa proxy para o 

Brasil nos próximos anos. O setor cervejeiro americano passou por um boom nos últimos 25 

anos, representado na Figura 2 por um crescimento anual médio de 110% do número de 

cervejarias no país. Hoje, o setor artesanal representa 10% da produção total americana. 

 

Figura 2: Evolução do número de cervejarias nos EUA 
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2.1 Estilos e escolas cervejeiras 

 

Atribuir a um povo a primeira versão do fermentado não é tarefa fácil. Especula-se que a 

cerveja tenha sido descoberta acidentalmente há mais de 10.000 anos, quando certa 

quantidade de cereais foi esquecida em um ambiente externo, favorecendo a ação de leveduras 

selvagens que fermentaram o líquido gerado pela ação da chuva no cereal.  

O primeiro registro do “pão líquido” foi encontrado na Mesopotâmia (Oriente Médio), 

sendo os Sumérios os responsáveis pela produção da bebida, a qual frequentemente era 

oferecida aos deuses. Além dessa civilização, os assírios, babilônios e egípcios também foram 

cervejeiros de outras eras. 

Nos dias de hoje, podemos dizer que existem basicamente quatro escolas cervejeiras: a 

Alemã, a Belga, a Inglesa e a Americana, cada uma representada por estilos específicos. 

A primeira divisão de estilos ocorre entre cerveja de alta fermentação – Ale, e cerveja de 

baixa fermentação – Lager. A diferença mais clara é a temperatura de ação da levedura, mais 

fria (7-15C) nas Lagers, gerando uma cerveja mais neutra, limpa, e mais alta nas Ales (18C-

24C), resultando em um fermentado mais complexo, tanto no paladar quanto no aroma. 

Existem dois manuais principais de estilos de cervejas conhecidos mundialmente, o Beer 

Judge Certification Program – BJCP e o Brewers Association – BA. Ambos se baseiam nas 

principais escolas cervejeiras, enquadrando as cervejas em sub-estilos, considerando atributos 

como Aparência, Aroma, Paladar, Sensação na Boca, entre outros mais técnicos, apresentados 

na Figura 3. A versão completa do BJCP se encontra no Anexo A deste trabalho. 

A escola alemã, que inclui também Áustria e República Tcheca, tem como característica 

principal a forte presença do malte e baixa presença do lúpulo, ou seja, são cervejas mais 

adocicadas e menos amargas. É uma escola focada em Lagers, apresentando características e 

nomes típicos de cada região, tais como Bohemia Pils, Vienna, Kolsch, Munich Helles, entre 

outras.  

Já a escola belga, ao contrário da alemã, explora a complexidade da fermentação e dos 

maltes, além do uso de diversas especiarias, resultando em cervejas mais frutadas, com 
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explosões de aromas e sabores. Em geral, são cervejas mais fortes, apesar do álcool não estar 

evidente, como nas Dubbels, Tripels e Quadrupels. 

1D. Munich Helles  

 
Aroma: Aroma predominantemente doce e limpo de cereais vindo do malte Pilsen. Aroma baixo 
a moderadamente baixo de lúpulos nobres com notas de especiarias e um leve aroma de DMS 
ao fundo (por causa do malte Pilsen). Sem ésteres ou diacetil.  

 

Aparência: De amarelo médio até ouro claro, límpida, e com um colarinho branco e cremoso.  

 
Sabor: Levemente doce e maltoso. Os sabores de cereais e do malte Pilsen predominam, com 
amargor baixo a médio-baixo que dá suporte à presença do malte. Sabor de especiarias vindo 
de lúpulos nobres pode variar de baixo a moderadamente baixo. A finalização e o retrogosto são 
maltosos. Limpo, sem ésteres frutados e sem diacetil. 

 
Sensação na Boca: Corpo e carbonatação médios, com uma maltosidade suave e sem traços de 
adstringência.  

 

Impressão Geral: Malte Pilsen bastante presente, mas completamente atenuado.  

 
Ingredientes: Água com quantidades moderadas de carbonatos, malte Pilsen e variedades 
nobres de lúpulo alemão.  

 

Estatísticas: OG: 1,045 – 1,051  

IBUs: 16 – 22 FG: 1,008 – 1,012  

SRM: 3 – 5 ABV: 4,7 – 5,4%  

Figura 3: Exemplo de avaliação do guia de estilos BJCP 

A escola inglesa, que engloba também a Irlanda e a Escócia, apresenta uma maior 

diversidade, com estilos mais amargos que o normal como a India Pale Ale (IPA), cervejas 

envelhecidas em carvalho, como as Old Ale, Scotch Ale, assim como versões favorecendo o uso 

de maltes torrados, como as Stouts e as Porters. 

As cervejas americanas estão ganhando destaque mundialmente através de suas versões 

inovadoras, dos cultivos domésticos de lúpulo, e das novas técnicas de produção. Muitos dos 

estilos são baseados em outras escolas, porém sempre inovadores, caso da American India Pale 

(AIPA), que recebem grandes quantidades de lúpulos americanos, favorecendo os aromas 

cítricos gerados por estes. A escola americana também é conhecida por seus estilos extremos, 

abusando das quantidades de malte e lúpulo. 
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2.2 Cervejas Brasileiras 

 

Apesar de ainda não possuírem características próprias, as cervejas brasileiras prezam pela 

diversidade, reunindo influências americanas, belgas, alemãs e inglesas. É cada vez mais comum 

o surgimento de novos rótulos, assim como as premiações das brasileiras no exterior. 

Fundada em 1995, a Cervejaria Colorado (Ribeirão Preto – SP), foi uma das pioneiras do 

setor artesanal no país, apresentando estilos diferentes daquelas com que o consumidor 

brasileiro estava acostumado. O movimento gerou uma busca por variedade, impulsionando 

simpatizantes da cultura a produzirem suas próprias cervejas, sendo que muitos deles 

transformaram seu hobby em profissão, caso de grande parte das microcervejarias brasileiras. 

Cervejaria Fundação Estado Rótulos 

Colorado 1995 SP 8 

Backer 1999 MG 9 

Baden 1999 SP 12 

Wals 1999 MG 16 

Eisenbahn 2002 SC 15 

Bierland 2003 SC 11 

Coruja 2004 RS 10 

Falke 2004 MG 9 

Bamberg 2005 SP 11 

Bodebrown 2009 PR 12 

Way 2010 PR 5 

Tabela 1: Principais Cervejarias Artesanais Brasileiras 

Dados da Abrabe mostram um total de 2.657 rótulos brasileiros registrados até março de 

2013. A Figura 4 detalha o rápido crescimento do número de cervejas por Estado, sendo São 

Paulo o líder da diversidade no país, somando 725 versões do fermentado. 

Como não é possível falar de todas as cervejas do mercado nacional, as principais foram 

selecionadas e enquadradas nos atributos de acordo com os níveis implementados pela 

pesquisa. 
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Figura 4: Cervejarias e cervejas registradas por Estado 

Adotamos a premissa de que a internet é o canal mais apropriado para a coleta dos dados, 

pois os produtos estão disponíveis para todos os estados aos mesmos preços. 

Utilizamos os cinco principais sites de venda de cervejas artesanais: Puro Malte, Nonobier, 

Clube do Malte, Cerveja Store e Cerveja Social Clube. Classificamos como principais os rótulos 

que estivessem disponíveis em pelo menos três das cinco lojas. Para o preço, fizemos uma 

média das coletas ajustando para o volume de 600 ml. 

A Figura 5 resume a coleta dos 63 exemplares, produzidos por 18 das 200 microcervejarias 

nacionais. 
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Figura 5: Características das Principais cervejas brasileiras 

Na próxima sessão será apresentada a metodologia utilizada na pesquisa. 
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3. Metodologia  

 

Preferência é definida como a escolha do usuário diante de uma cesta de bens similares. O 

comportamento do agente na tomada de decisão pode ser segregado em dois componentes: 

os externos, caracterizados pelo ambiente, restrições e atributos do bem, e internos, isto é, as 

percepções e preferências do indivíduo. 

Como os elementos externos são facilmente mapeáveis, a maior dificuldade reside na 

avaliação dos elementos internos, não observáveis. Para tal, técnicas de marketing, que 

consistem na aplicação de pesquisas quantitativas, auferem intenções comportamentais.  

As técnicas de Preferência Revelada (PR) são baseadas em pesquisas de intenção de 

consumo onde, em situações reais, uma cesta de bens é oferecida ao consumidor, que realiza 

de fato o consumo do bem escolhido. 

Apesar de bastante utilizadas, as técnicas de Preferência Revelada possuem algumas 

limitações, como a incapacidade de identificar mudanças de reação do consumidor frente a 

uma alteração na oferta do bem e, principalmente, dificuldades práticas na implementação da 

coleta dos dados. 

Os métodos de Preferência Declarada (PD) são técnicas de marketing quantitativo bastante 

utilizadas em múltiplos setores da economia. Estas apresentam ao consumidor situações 

hipotéticas, porém viáveis, que permitem a análise das características relevantes para o agente 

acerca do produto ou serviço em questão. 

A técnica de Preferência Declarada possibilita a avaliação de cada atributo em relação aos 

demais, aproximando o consumidor do produto de maior preferência e explorando ao máximo 

os trade-offs associados às escolhas realizadas. 

Sem dúvida, a desvantagem do método de Preferência Declarada é o fato do consumidor 

não necessariamente realizar o consumo do produto escolhido como aquele de maior 

preferência, visto que ele se encontra em uma situação hipotética.  

Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, consideramos mais adequada a utilização 

da técnica de Preferência Declarada (PD), que, além de nunca ter sido aplicada ao setor de 
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cervejas artesanais brasileiro, permite a análise do comportamento do consumidor numa 

situação diferente da real, adequando suas preferências a variações na oferta conforme 

variações nos atributos. 

 

3.1 Técnica de Preferência Declarada (PD) 

 

A técnica de preferência declarada é um aglomerado de técnicas que estimam uma função 

utilidade a partir de respostas individuais sobre as escolhas dos entrevistados. As opções podem 

ser hipotéticas, como já mencionado acima, porém realistas. 

A pesquisa é dividida em três etapas: elaboração, execução e análise. Na etapa de 

elaboração, ocorre a definição dos atributos e dos níveis possíveis dentro de cada atributo. Os 

atributos podem ser definidos por meio de uma pesquisa de opinião ou a partir da experiência 

dos pesquisadores. 

Um dos problemas comuns nesta fase é a complexidade imposta ao entrevistado devido ao 

grande universo de combinações oferecidas a ele. Para resolver esta questão serão utilizadas 

técnicas de confundimento e blocos incompletos balanceados, ou seja, as combinações serão 

agrupadas seis a seis, formando blocos, e será apresentado a cada entrevistado apenas um 

bloco, selecionado aleatoriamente.  

A confecção do questionário deve seguir um processo claro e objetivo, a fim de eliminar 

qualquer viés ou ruído provenientes da não compreensão do objetivo proposto. 

Na etapa da execução, é possível utilizar três formatos distintos para obter as preferências 

do entrevistado. Uma das formas é a escolha, pelo próprio entrevistado, da sua alternativa 

preferida, conhecida como choice. Outras formas são a avaliação das alternativas por meio da 

atribuição de notas, ou rating, e ordenamento das alternativas por preferência, ou ranking. 

 



22 
 

O formato de ranking foi o escolhido por ser considerado o método menos cansativo para 

os entrevistados. Ainda, este formato é o mais usual em pesquisas que utilizam a técnica de 

preferência declarada. 

Ao ordenar as alternativas apresentadas, o entrevistado priorizará as mais atrativas em 

relação às demais. A função utilidade expressa matematicamente as preferências dos usuários. 

Geralmente, é utilizada uma forma linear aditiva, dada por: 

��� = ���
�

�	

���� + �� 

Onde: 

 ���          é a utilidade da alternativa i para o indivíduo n; 

 ����        é o valor do atributo k para a alternativa i para o indivíduo n;  

��            é o coeficiente do modelo para o atributo k; 

�             é a quantidade de atributos das alternativas; 

��           é a parcela aleatória da função utilidade da alternativa i para o indivíduo n. 

 

Admitindo-se que o termo aleatório da função utilidade seja regido por uma distribuição 

tipo Gumbel (Almeida, 1999), chega-se ao modelo Logit Multinomial (Bem Akiva e Lerman, 

1985) que pode ser escrito como: 

����� =
�������

∑ ����������
 

Onde ����� é a probabilidade da alternativa i ser escolhida pelo indivíduo n dentro de um 

conjunto de possibilidades C. 

Em pesquisas com ordenamento das alternativas, o Modelo Logit Multinomial Explodido 

pode ser utilizado para ajuste dos dados.  
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���1,2, … , "� =# �����
∑ ��������

$%


�	

 

Onde C é o conjunto de possibilidades de escolha das alternativas e ���1,2, … , "� é a 

probabilidade de se obter como ordem de classificação a alternativa 1, sendo preferida à 2, esta 

preferida à 3, e assim sucessivamente. 

Este modelo é normalmente calibrado pelo procedimento de maximização da função de 

verossimilhança. 

Quando feitas N observações, ordenadas de forma decrescente de preferência por cada 

entrevistado, a função de verossimilhança é dada pela equação: 

&∗��� =## �����
∑ ��������

$%


�	


(

�	

 

Os resultados estimados para os parâmetros permitem uma análise dos interesses dos 

usuários, além de uma análise comparativa entre as características relevantes do produto. 

 

3.2 Atributos 

 

Neste trabalho, a escolha dos atributos oferecidos ao entrevistado será fruto da experiência 

do pesquisador, devido a participações frequentes em eventos e discussões relacionadas ao 

setor de cervejas artesanais, além de possuir produções próprias. 

 A Tabela 2 mostra os quatro atributos escolhidos, assim como os níveis atribuídos a cada 

um.  

Atributo Nível 1 Nível 2 Nível 3 

COR Clara Escura   

AROMA Cítrico Neutro Doce 

PALADAR Amargo Neutro Doce 

ÁLCOOL (ABV) 4% - 6,5% Mais de 6,5%   

Tabela 2: Atributos e níveis selecionados para a pesquisa 
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A ordem dos atributos apresentada ao entrevistado difere da metodologia encontrada na 

literatura, onde a relevância da característica é o fator principal na ordenação. Acredita-se 

neste trabalho que, para avaliação de cerveja, o ideal é utilizar uma cronologia análoga à 

avaliação real durante o consumo do produto, ou seja: cor; aroma; paladar e então álcool. 

A avaliação completa de uma cerveja leva em conta outros atributos e níveis, como turbidez, 

retrogosto, equilíbrio, além de uma diversa gama de aromas e sabores, porém a execução 

completa tornaria o questionário complexo ao entrevistado, resultando em viés, ruídos e 

abstenções nas respostas. 

A avaliação do trade-off “detalhamento dos atributos x qualidade das respostas” levou à 

escolha de dois níveis para Cor e Álcool e três níveis para Aroma e Paladar, resultando em um 

total de 36 combinações possíveis.  

Como a opção foi pelo formato de ranking, seria inviável oferecer ao entrevistado as 36 

combinações em uma mesma pergunta. Assim, recorreu-se ao método dos blocos incompletos, 

dividindo o número total de combinações seis a seis, o que resultou em seis blocos finais. Cada 

candidato foi apresentado a um único bloco, selecionado de forma aleatória, conforme o 

exemplo ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6: Modelo de bloco aplicado aleatoriamente ao entrevistado 

Na composição dos blocos, exibidos no Apêndice A, procuramos garantir o mesmo número 

de níveis de atributos em cada bloco, ou seja, apresentamos ao entrevistado três opções de 

cervejas claras e três escuras, duas opções com aroma neutro, duas doces e duas cítricas, duas 
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opções com sabor amargo, duas neutras e duas doces e duas opções com ABV entre 4% e 6,5% 

e duas com mais de 6,5%. Com isso, procura-se eliminar o viés na escolha das combinações pelo 

consumidor.  

Tratando-se de cerveja artesanal, infinitas combinações são possíveis, e, como reduzimos o 

modelo a apenas quatro atributos, podemos afirmar que as 36 combinações apresentadas nos 

questionários são reais e estão disponíveis no mercado brasileiro. 

 

3.3 Questionários 

 

Uma vez definidos os atributos, inicia-se a elaboração do questionário. Ao invés da pesquisa 

presencial, foi utlizado um website, otimizando o tempo de resposta e a abrangência da 

amostra de consumidores. A empresa escolhida para a aplicação da pesquisa foi a 

SurveyMonkey, uma das principais no ramo.  

O formato do questionário foi testado com cinco pessoas amadoras e cinco experientes no 

consumo de cerveja artesanal, levando em consideração o tempo total de resposta e a 

capacidade de compreensão do que estava sendo requerido. 

Uma vez escolhida a versão final, divulgamos a pesquisa em redes sociais e em comunidades 

cervejeiras, com o intuito de diversificar ao máximo o perfil do entrevistado.  

O questionário, apresentado no Apêndice B, é composto de oito perguntas. As perguntas 1 

e 2 estratificam os consumidores de acordo com faixa etária e sexo. Um parâmetro de 

conhecimento sobre o assunto é extraído das perguntas 3 e 4, revelando o horizonte e a 

frequência de seu consumo de cerveja artesanal. Na pergunta 5, o entrevistado é convidado a 

escolher um número aleatório, que o direciona a um dos seis blocos de combinações para o 

ordenamento das preferências. A pergunta 6 deixa o entrevistado livre para se enquadrar como 

profundo conhecedor ou não, enquanto a pergunta 7 finaliza o questionário, buscando extrair 

uma ideia do preço que o consumidor estaria disposto a pagar na sua opção de cerveja artesanal 

preferida. 
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A literatura revela pouco sobre o tamanho ideal da amostra para obtenção de dados 

estatisticamente significantes com dados de PD. Alguns julgam necessários apenas 30 

entrevistas, porém sem base teórica, enquanto outros trabalhos, baseados em simulações, 

sugerem algo entre 75 e 100 entrevistas. Na próxima sessão será informado o tamanho da 

amostra utilizado no presente trabalho. 

Podemos ver com detalhes no Apêndice B o formato do questionário aplicado ao 

entrevistado. Adotamos a estratégia de páginas diferentes para não cansar ou confundir o 

entrevistado. 
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3.4 Resultados 

 

A pesquisa, realizada entre os dias 02 e 05 de abril de 2014, foi respondida por 218 pessoas. 

As respostas são apresentadas no Apêndice C. 

Para obter melhores resultados, desconsideramos os entrevistados que responderam 

nunca terem bebido cerveja artesanal, aqueles que bebem com uma frequência inferior a uma 

vez por mês, e os que, por algum motivo, não completaram o questionário. Desta forma, 

utilizamos 189 questionários completos, número superior à nossa meta inicial, que era de 100 

entrevistados. 

Analisando as características dos entrevistados, percebemos forte predominância de 

entrevistados do sexo masculino (82%), o que poderia prejudicar nossos resultados na 

estratificação por sexo. Assim, decidimos segregar inicialmente a amostra em Experiência e, 

depois, em Idade, conforme mostra a Figura 7. 

 

Figura 7: Esquema de Estratificação das Entrevistas PD 

Definimos como experiente o entrevistado que consome cerveja artesanal há pelo menos 

três anos, no mínimo uma vez por semana, e que se considerou experiente na pergunta do 

questionário em que este quesito era avaliado. Aplicando os critérios acima, chegamos a um 

percentual de entrevistados experientes de 55%. 

Experientes

18 a 30 
anos

Mais de 
30 anos

Não 
Experientes

18 a 30 
anos

Mais de 
30 anos
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Na estratificação por idade, notamos alta concentração na faixa dos 25 a 29 anos (40%) e 

30 a 40 anos (33%). Optamos então pela compilação em apenas duas categorias, 18 a 30 anos 

e Mais de 30 anos, agregando as caudas 18 a 24 anos (9%) e Mais de 30 anos (17%). 

O ajuste das funções de utilidade se mostrou robusto para todos os estratos, considerando 

o modelo Logit Multinomial. A maioria dos coeficientes apontou significância segundo o teste t 

de Student, situados no nível de significância de 1%, com poucos valores ao nível de 5%. O 

atributo Álcool foi o único desconsiderado em todas as funções, por apresentar p-valores acima 

de 5%. 

Os resultados iniciais da pesquisa, que considera a amostra total, mostraram clara 

preferência do entrevistado pelo Paladar (0,85) em suas escolhas, seguido da Cor (0,57) e do 

Aroma (0,34), representados pelos coeficientes ilustrados na Tabela 3. 

 TOTAL 

 Coef. P-Valor 

COR 0,57 0,00 

PALADAR 0,85 0,00 

AROMA 0,34 0,00 

ALCOOL -0,11 0,31 

Tabela 3: Resultados da amostra total 

Para ajuste estatístico, desconsideramos o Álcool na equação, por ser o único atributo com 

p-valor superior a 0,05. Todos os outros são significantes ao nível de confiança de 99%. 

Podemos ver pela Tabela 4 que os resultados foram pouco impactados, com a manutenção do 

Paladar (0,85) como atributo mais relevante, seguido de Cor (0,58) e Aroma (0,35).  

 TOTAL 

 Coef. P-Valor 

COR 0,58 0,00 

PALADAR 0,85 0,00 

AROMA 0,35 0,00 

Tabela 4: Ajuste estatístico dos resultados da amostra total 

Os parâmetros obtidos na estratificação por experiência, apresentados na Tabela 5, 

mostraram clara distinção nas preferências dos entrevistados. O atributo de maior relevância 

para o Experiente é o Paladar (1,20), seguido do Aroma (0,56) e da Cor (0,56), enquanto o Não 
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Experiente atribui maior relevância na escolha para a Cor (0,73), seguido pelo Paladar (0,47), 

sendo o Aroma um atributo irrelevante na sua tomada de decisão. 

 Experiente Não Experiente 
 Coef. P-Valor Coef. P-Valor 

COR 0,56 0,00 0,73 0,00 

PALADAR 1,20 0,00 0,47 0,00 

AROMA 0,56 0,00 0,07 0,49 

ALCOOL -0,07 0,66 -0,10 0,52 

Tabela 5: Resultados da estratificação em Experiência 

O ajuste estatístico, apresentado na Tabela 6, apresentou poucas variações. Desta vez, 

desconsideramos o atributo Aroma para o Não Experiente, já que este apresentou p-valor de 

0,49, além do Álcool, que se mostrou insignificante nos dois grupos. 

 Experiente Não Experiente 
 Coef. P-Valor Coef. P-Valor 

COR 0,58 0,00 0,77 0,00 

PALADAR 1,20 0,00 0,46 0,00 

AROMA 0,56 0,00     

Tabela 6: Ajuste estatístico dos resultados da estratificação em Experiência 

Os resultados da estratificação por Experiência e Idade, ilustrados na Tabela 7, mostraram 

que, para o entrevistado Experiente entre 18 e 30 anos, o atributo mais importante na escolha 

é o Paladar (1,07), seguido do Aroma (0,55) e da Cor (0,50), enquanto para o Experiente com 

mais de 30 anos, o Paladar (1,26) é seguido da Cor (0,59) e então do Aroma (0,56). Para o Não 

Experiente entre 18 e 30 anos, o atributo mais relevante é a Cor (0,91) e depois o Paladar (0,42), 

sendo o Aroma irrelevante, enquanto para o Não Experiente de mais de 30 anos apenas o 

Paladar (0,54) importa em suas escolhas. 

 Experiente Não Experiente 

 18 a 30 anos Mais de 30 anos 18 a 30 anos Mais de 30 anos 

 Coef P-Valor Coef P-Valor Coef P-Valor Coef P-Valor 

COR 0,50 0,05 0,59 0,00 0,91 0,00 0,42 0,14 

PALADAR 1,07 0,00 1,26 0,00 0,42 0,00 0,54 0,00 

AROMA 0,55 0,00 0,56 0,00 -0,02 0,85 0,22 0,21 

ALCOOL -0,26 0,31 0,03 0,88 -0,08 0,70 -0,04 0,88 

Tabela 7: Resultados da estratificação em Experiência e Idade 
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4. Conclusão 

 

Este trabalho apresentou uma análise do comportamento do consumidor brasileiro de 

cervejas artesanais, revelando características relevantes na escolha do produto, como Cor, 

Paladar e Aroma. Para tal, foi utilizado o método da Preferência Declarada (PD), importante 

técnica de marketing quantitativo, aplicável à teoria microeconômica. 

A coleta dos dados para a pesquisa por meio da aplicação de questionários via internet 

mostrou-se uma ótima ferramenta,  gerando uma amostra de 189 entrevistados em um 

intervalo de três dias. Como desejado, o perfil dos entrevistados sugeriu a estratificação da base 

por Experiência (55% Experientes e 45% Não Experientes) e Idade (49% de 18 a 30 anos e 51% 

com Mais de 30 anos). 

As funções de utilidades geradas pelo modelo mostraram-se robustas em todas as 

estratificações. A maior parte dos coeficientes foi significante segundo o teste t de Student, 

situados no nível de significância de 1% em sua maioria, com poucos valores ao nível de 5%. O 

atributo Álcool foi o único desconsiderado em todas as funções, por apresentar p-valores acima 

de 5%. 

Os resultados mostraram, principalmente, uma clara distinção entre os consumidores 

Experientes, que se preocupam primeiro com o Paladar, depois com a Cor e Aroma, e os Não 

Experientes, que escolhem cervejas atribuindo preferência a Cor e só depois ao Paladar, sendo 

o Aroma uma característica irrelevante em suas decisões de consumo. 

Para tornar mais clara ao leitor a ligação entre a teoria microeconômica utilizada neste 

trabalho e a prática, elaborou-se uma tabela com as principais cervejas brasileiras e seus 

atributos, idênticos aos utilizados nas combinações apresentadas nos questionários. Assim, a 

resposta do entrevistado associada à tabela apresentada oferece as opções disponíveis no 

mercado brasileiro que melhor se adequam às suas preferências. 

 

Além de fonte de informação para o consumidor, o presente trabalho oferece aos 

produtores de cerveja artesanal informações importantes sobre as preferências de seus clientes 
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atuais e potenciais. A estratificação por experiência e idade permite ainda que o produtor 

adeque os resultados aqui contidos ao nicho de mercado em que atua ou pretende atuar. 

O objetivo proposto pelo trabalho foi então alcançado, contribuindo com uma base inicial 

para futuras pesquisas sobre o setor de cerveja artesanal, como, por exemplo, a criação de um 

ranking das melhores cervejas artesanais brasileiras de acordo com as utilidades dos 

consumidores conforme seu nível de experiência e/ou idade. 
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6. Apêndice A – Blocos com as combinações de atributos para a pesquisa  

 

BLOCO 1 

              
Clara /// Aroma Cítrico /// Sabor Amargo /// 4% - 6,5% 

Escura /// Aroma Cítrico /// Sabor Neutro /// 4% - 6,5% 
Clara /// Aroma Neutro /// Sabor Doce /// 4% - 6,5% 
Clara /// Aroma Neutro /// Sabor Amargo /// mais de 6,5% 

Escura /// Aroma Doce /// Sabor Neutro /// mais de 6,5% 
Escura /// Aroma Doce /// Sabor Doce /// mais de 6,5% 

              

BLOCO 2 

              
Escura /// Aroma Cítrico /// Sabor Amargo /// 4% - 6,5% 
Clara /// Aroma Neutro /// Sabor Neutro /// 4% - 6,5% 
Clara /// Aroma Doce /// Sabor Doce /// 4% - 6,5% 

Escura /// Aroma Neutro /// Sabor Amargo /// mais de 6,5% 
Escura /// Aroma Cítrico /// Sabor Neutro /// mais de 6,5% 
Clara /// Aroma Doce /// Sabor Doce /// mais de 6,5% 

              

BLOCO 3 

              
Clara /// Aroma Neutro /// Sabor Amargo /// 4% - 6,5% 
Clara /// Aroma Cítrico /// Sabor Neutro /// 4% - 6,5% 

Escura /// Aroma Neutro /// Sabor Doce /// 4% - 6,5% 
Escura /// Aroma Doce /// Sabor Amargo /// mais de 6,5% 
Clara /// Aroma Doce /// Sabor Neutro /// mais de 6,5% 

Escura /// Aroma Cítrico /// Sabor Doce /// mais de 6,5% 
              

BLOCO 4 

              
Escura /// Aroma Neutro /// Sabor Amargo /// 4% - 6,5% 
Escura /// Aroma Neutro /// Sabor Neutro /// 4% - 6,5% 
Escura /// Aroma Doce /// Sabor Doce /// 4% - 6,5% 
Clara /// Aroma Doce /// Sabor Amargo /// mais de 6,5% 
Clara /// Aroma Cítrico /// Sabor Neutro /// mais de 6,5% 
Clara /// Aroma Cítrico /// Sabor Doce /// mais de 6,5% 

              

BLOCO 5 

              
Clara /// Aroma Doce /// Sabor Amargo /// 4% - 6,5% 
Clara /// Aroma Doce /// Sabor Neutro /// 4% - 6,5% 

Escura /// Aroma Cítrico /// Sabor Doce /// 4% - 6,5% 
Escura /// Aroma Cítrico /// Sabor Amargo /// mais de 6,5% 
Clara /// Aroma Neutro /// Sabor Neutro /// mais de 6,5% 

Escura /// Aroma Neutro /// Sabor Doce /// mais de 6,5% 
              

BLOCO 6 

              
Escura /// Aroma Doce /// Sabor Amargo /// 4% - 6,5% 
Escura /// Aroma Doce /// Sabor Neutro /// 4% - 6,5% 
Clara /// Aroma Cítrico /// Sabor Doce /// 4% - 6,5% 
Clara /// Aroma Cítrico /// Sabor Amargo /// mais de 6,5% 

Escura /// Aroma Neutro /// Sabor Neutro /// mais de 6,5% 
Clara /// Aroma Neutro /// Sabor Doce /// mais de 6,5% 
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7. Apêndice B – Questionário aplicado aos consumidores  
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8. Apêndice C – Respostas da pesquisa  
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9. Anexo A – Guia de estilos BJCP 

 

 


