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RESUMO 

Este artigo teve por objetivo identificar as estratégias utilizadas pelos gestores da 
Cervejaria Kud na gestão de portfólio da mesma para atender diferentes segmentos 
de mercado. A pesquisa é exploratória e de natureza qualitativa. Para a coleta de 
dados, realizou-se uma entrevista com gestores da cervejaria. Como principais 
resultados, pode-se destacar a efetividade e importância da gestão de portfólio 
realizada pela cervejaria. A cervejaria possui seis cervejas fixas em seu portfólio e 
produz em épocas especificas do ano cervejas sazonais. Essa diversificação de 
cervejas ofertadas atende a diferentes tipos de clientes e diferencia a cervejaria de 
sua principal concorrente, a cerveja de massa, o que conseqüentemente gera alta 
demanda dos produtos e lucratividade à empresa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing; Gestão de portfólio; Cervejaria.  
 
1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil as iniciativas empreendedoras vêm aumentando nos últimos anos em 

função de um conjunto de ações que fomentam práticas como essa. Porém, de acordo 

com dados da revista Serasa Experian (2015) houve desaceleração da abertura de 

novas empresas neste ano, reflexo da recessão da economia bem como da queda da 

confiança de empresários e consumidores. Diante deste cenário, a recomendação para 

os empreendedores é se prepararem para o futuro, retardando investimentos de risco 

e adiando estratégias de expansão, até que se tenha uma melhor visão do que está 

por vir. 

 

Contudo, dados da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) 

apontam que, enquanto muitos setores sofrem com as reduções, o mercado das 

pequenas cervejarias não tem visto crise. Este segmento tem ganhado espaço 
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importante no mercado nacional. Atualmente, as cervejas especiais ocupam 5% do 

mercado e a previsão é que esse número de vendas dobre nos próximos cinco anos. 

Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL MG) o 

Estado de Minas Gerais é um dos protagonistas deste cenário favorável no Brasil. A 

região tornou-se um cenário ideal para a expansão da cerveja artesanal, e além das 

fábricas, a difusão dessa cultura demanda uma estrutura para recebimento de 

visitantes, e a capital já oferece roteiros estruturados para visitações turísticas. 

Levando em consideração este cenário crescente, o objeto deste estudo foi a 

Cervejaria Küd, localizada no município de Nova Lima em Minas Gerais, Brasil. 

Mediante as tendências mercadológicas atuais e o contexto apresentado, este 

trabalho buscou responder ao seguinte problema de pesquisa: quais estratégias de 

gestão de portfólio são utilizadas pela cervejaria Kud para atender a diferentes 

públicos? A hipótese aqui trabalhada é que apesar de a cerveja artesanal ainda lutar 

por sua sobrevivência diante de tributações diferenciadas, custos maiores de 

produção e do paradigma cultural criado pela cerveja de massa, ela possui uma 

identidade particular que a possibilita diversificar sabores no ato da fabricação, e 

assim, conquistar diferentes tipos de públicos. 

 Como objetivo geral, esse trabalho pretendeu identificar as estratégias utilizadas 

pelos gestores para diversificar o portfólio e atingir diferentes públicos. Os objetivos 

específicos foram: mapear a diversificação no portfólio de produtos da empresa e de 

que modo ela foi estabelecida; avaliar se essa diversificação é efetiva para o 

crescimento da empresa. 

Para o mercado, este estudo contribuirá para uma melhor compreensão do 

segmento de cervejas artesanais através da Cervejaria Kud e fornecerá 

conhecimento do seu potencial econômico, servindo como inspiração a futuros 

empreendedores. Para a academia, esta pesquisa amplia os estudos no campo da 

indústria cervejeira e o conhecimento deste mercado na grande BH. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  
 

2.1 CONCEITO DE MARKETING 

 

A prática do marketing é indispensável para que as organizações prosperem e 

sobrevivam. Ele engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, 

orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando 

alcançar determinados objetivos da organização ou indivíduo e considerando sempre 

o meio ambiente de atuação (LAS CASAS, 1991).  

O marketing está presente em toda a vida do produto, até mesmo antes de sua 

concepção, no planejamento. Depois de efetuada a venda ele também está presente 

quando se continua a procura por novos clientes, se melhora o desempenho do 

produto e se aprende com os resultados. Todos em uma empresa devem ser 

encarregados de entender os consumidores e contribuir no desenvolvimento da 

entrega de valor. Qualquer empresa de qualquer porte pode ser orientada para o 

cliente. As pequenas têm até uma vantagem nesse sentido, pois como apresentam 

uma estrutura com menos níveis hierárquicos, apresentam uma facilidade maior para 

a obtenção de cooperação (KOTLER, 2000). 

Filion (1999) destaca que, para obter sucesso empresarial, é necessário que 

ocorra o processo visionário: conhecimento e entendimento do mercado e 

combinação dos níveis de sistemas de relações internas e externas com o nível da 

visão. Ainda segundo o autor, pessoas com experiência em marketing levam uma 

vantagem inicial ao começarem um negócio, porque a sua chance de criar uma visão 

mais precisa é maior já que entenderão o mercado mais rapidamente por já terem 

tido um contato prolongado com atores do setor-alvo. 

Assim, Vavra (1993), com o foco maior no relacionamento com os clientes, 

explica que o marketing pode ser considerado como o processo de conceber, 

produzir, fixar preços, promover e distribuir ideias, bens e serviços que satisfaçam as 

necessidades de indivíduos e organizações. 

 

Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Mas 
o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O 
objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o 
produto ou serviço seja adequado a ele e se venda sozinho. 
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Idealmente, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a 
comprar. A única coisa necessária seria tornar o produto ou o serviço 
disponível (KOTLER; KELLER, 2006, p. 4). 

 

2.1.1 MIX DE MARKETING 

 

O mix de marketing da empresa se refere a qual será a oferta de valor ao 

cliente. Este deve ser definido no ato da criação da empresa e ser sempre melhorado 

para continuar atendendo as expectativas dos clientes. Em ambos os casos, deve-se 

definir e detalhar as estratégias de marketing. 

 

Mix de marketing (ou composto de marketing) é o conjunto de 
ferramentas de marketing que a empresa utiliza para perseguir seus 
objetivos de marketing no mercado-alvo. Essas ferramentas são 
classificadas em quatro grupos amplos, denominados os 4Ps do 
marketing: produto, preço, praça (ou ponto-de-venda) e promoção (do 
inglês product, price, placeandpromotion) (SHIMOYAMA; ZELA, 2009, 
p.6). 
 

Os 4P’s de marketing se definem como: 

• Produto: de acordo com Kotler (2004), é a base para a existência das 

empresas e seus negócios, que visam oferecer algo cada vez melhor para 

suprir as necessidades de seus clientes, superando a concorrência. Segundo 

Madruga et. al. (2004, p. 97) o produto, “além de corresponder às 

necessidades e aos desejos dos consumidores, oferece benefícios e valores 

como conforto, prestígio e segurança”. Para agregar valor, produtos e serviços 

precisam ser significativos, cheios de impacto e difíceis de copiar. 

• Preço: segundo Tucker (1999) estabelecer preço é de suma importância na 

era do valor. Quanto maior o benefício percebido, maior será o preço que o 

consumidor se disponibilizará a pagar para ter mais qualidade. O consumidor 

se baseia no valor percebido, um dos principais elementos que determinam a 

compra, se tornando a razão pela qual a empresa oferece produtos e serviços 

com preços superiores. 

• Praça: Conforme Kotler (2003), para tornar seus produtos ou serviços 

disponíveis ao público-alvo, cada empresa deve estudar o mercado e definir 

como atingi-lo, da melhor maneira possível e ao menor custo possível. Cada 

produto possui características próprias, que torna sua distribuição e 
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disponibilização realizada através de um formato mais apropriado, variando 

conforme as estratégias de cada empresa. “A maior parte das empresas terá 

de administrar – e interligar - vários canais de distribuição diferentes. O desafio 

será garantir que a natureza, a qualidade da realização e a experiência 

personalizada do indivíduo, sejam iguais em todos os canais” (PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2000, p. 42). 

• Promoção (Comunicação): Para Nickels e Wood (1997), promoção é a forma 

de comunicação entre alguém que vende e alguém que compra um produto. 

Neste aspecto, a comunicação é peça fundamental. Ela é formada pelas 

ferramentas que transmitem mensagem ao público-alvo: propaganda, 

promoção de vendas, relações públicas, força de vendas e marketing direto 

(KOTLER, 2004). Segundo Mattos (1999), o rádio e, principalmente, a 

televisão, estão perdendo terreno para a Internet. A Internet apresenta mais 

flexibilidade, facilidade, interatividade e informação, o que vai exercer grande 

influência no mundo dos negócios. Entretanto, é indiscutível que outras mídias 

podem e devem coexistir com sucesso, gerando assim uma oferta maior de 

canais, onde os consumidores de todos os gêneros podem encontrar o melhor 

meio de negociar. 

 

2.2 ESTRATÉGIA DE MARKETING 

 

No tópico anterior apresentou-se os conceitos de marketing e o seu composto. 

A partir desse tópico inicia-se a discussão sobre estratégia buscando-se apresentar 

as principais formas de atuação no mercado, que podem ser adotadas pelas 

empresas. Estratégia é o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e 

sequência de ações de uma organização em um todo coerente. Uma estratégia bem 

formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de uma organização para uma 

postura singular e viável, com base em suas competências e deficiências internas 

relativas a mudanças no ambiente antecipadas e providências contingentes 

realizadas por oponentes inteligentes (MINTZBERG; QUINN, 2001). 

 

Estratégia também pode ser definida como “a decisão sobre quais recursos 
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devem ser adquiridos e usados para que se possam tirar proveito das oportunidades 

e minimizar fatores que ameaçam a consecução dos resultados desejados” (MICHEL, 

1990, p. 252-271). Outra definição utilizada é “disciplina da administração que se 

ocupa da adequação da organização ao seu ambiente”. (MEIRELLES; GONÇALVES, 

2001, pp. 21-33).  

Dentre os vários conceitos de estratégia, um dos mais utilizados é a definição 

de que estratégias são: “planos da alta administração para alcançar resultados 

consistentes com a missão e objetivos gerais da organização” (WRIGHT; KROLL; 

PARNELL, 2000, p. 24) 

Para que a empresa alcance os resultados almejados e ofereça valor 

constantemente, é necessário que se antecipe às necessidades dos clientes através 

de planejamento, conheça melhor as necessidades destes, possua personalização 

da gestão e da qualidade dos produtos e propicie atendimento diferenciado. Para 

auxiliar nestas e em outras ações, a empresa deve utilizar estratégias de marketing. 

Para Stanton (1980), estratégia de marketing é a maneira como se deve 

proceder para atingir os objetivos de marketing. Estratégias são métodos amplos 

escolhidos para se atingir objetivos específicos. Elas descrevem os meios para se 

atingir os objetivos no prazo de tempo exigido.  

Segundo Hooley e Saunders (1996) o estabelecimento de uma estratégia de 

marketing efetiva começa com uma avaliação detalhada e criativa, tanto das 

capacidades da empresa, seus pontos fortes e seus pontos fracos em relação à 

concorrência, como das oportunidades e ameaças apresentadas pelo ambiente. Com 

base nesta análise, será formulada a estratégia central da empresa, identificando-se 

os objetivos de marketing e o enfoque mais amplo para atingi-los. 

Observa-se então a importância das estratégias de marketing voltadas para 

satisfação do cliente. Várias atividades empresariais podem influenciar o comprador, 

positiva ou negativamente, por isso todas as atividades devem ser bem planejadas e 

coordenadas. Conforme Tiergarten (2004) para influenciar positivamente o cliente e 

obter sua fidelidade é necessário adotar uma estratégia voltada para ele e esse 

processo deve ser contínuo, pois mudanças no ambiente, no comportamento de 

compra e os níveis de satisfação são constantes. No entanto, essas atividades 

devem ser realizadas sempre com interação entre o fornecedor e o cliente, pois de 
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acordo com Lovelock (2001) valor é criado juntamente pelo fornecedor e consumidor. 

 

2.2.1 ESTRATÉGIA DE SERVIÇOS 

 

Juntamente à estratégia de marketing, cabe desenvolver a estratégia de 

serviços que consiste em segmentar os clientes de acordo com as suas expectativas 

em relação aos serviços, descobrir quais são exatamente essas expectativas e 

ajustá-las de modo que correspondam a sua capacidade de oferecer serviços. Esta 

estratégia é um conceito para conquistar e manter clientes que pode distinguir sua 

organização de outras que oferecem o mesmo serviço. 

 
Uma estratégia eficaz de serviços preenche a estes critérios: ela não é 
trivial. Tem peso. Precisa ser mais que uma declaração vazia ou um 
slogan. Deve ser razoavelmente concreta e orientada para a ação; ela 
deve transmitir um conceito ou uma missão que os membros da 
organização possam entender, com a qual possam se relacionar e, de 
alguma forma, pôr em prática; ela precisa oferecer ou se relacionar 
com uma premissa de benefício crítico que seja importante para o 
cliente. Ela deve focalizar alguma coisa pela qual o cliente está 
disposto a pagar; ela precisa de algum modo, diferenciar a 
organização dos seus concorrentes aos olhos do cliente; se possível, 
deve ser simples, inequívoca, fácil de expressar e fácil de explicar ao 
cliente. Existem duas maneiras para se estabelecer uma estratégia 
diferenciada de serviços e com isso criar uma vantagem competitiva. 
São elas: oferecer um produto ou serviço melhor do que os 
concorrentes; fazer o produto ou serviço de forma diferente daquela 
dos concorrentes (ALBRECHTT, 1993, p.21). 
 

Para Walker (1991) a estratégia de serviços é parte central da estratégia 

comercial da empresa, pois, define a cultura interna da empresa, assim como sua 

imagem externa desejada. Para o autor a empresa só consegue atingir a intenção 

louvável de ‘colocar o cliente em primeiro lugar’ se houver uma estratégia de serviços 

apropriada. Essa estratégia objetiva criar uma diferença vista pelos clientes e obter 

um impacto verdadeiro na maneira como são feitas as coisas dentro da empresa. 

 

2.2.2 GESTÃO DE PORTFÓLIO 

 

Pode-se considerar que a gestão do portfólio da empresa está inserida nas 

estratégias de serviço que esta executa, pois, a gestão de portfólio, determina quais 

produtos a mesma irá utilizar para competir, atrair e fidelizar seus clientes. 
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O portfólio de produtos define-se como o conjunto de produtos que uma empresa 

utiliza para competir no segmento de mercado em que atua. (COOPER et al., 1999). 

 A gestão do portfólio de produtos segundo autores, deve cumprir 

fundamentalmente três objetivos básicos nas empresas, são eles: alinhamento entre 

o portfólio de produtos e a estratégia de negócio, balanceamento e a maximização de 

valor (CASTRO; CARVALHO, 2010; MIGUEL, 2008). 

 

2.3 EMPREENDEDORISMO 

 

Após a formulação das melhores estratégias inerentes ao negócio conforme 

descrição do tópico anterior, para que o projeto de fabricar e comercializar aconteçam, 

é necessário que gestores invistam em um novo empreendimento e transformem sua 

idéia em negócio. De acordo com Dornelas (2001) o empreendedorismo tem sido 

muito difundido no Brasil, e intensificou-se no final da década de 1990.  

 
O povo brasileiro é considerado um dos mais empreendedores do 
mundo. Analisando a evolução política e econômica no Brasil sob um 
prisma histórico, podemos detectar a existência de uma enorme 
disposição, uma habilidade nata e, sobretudo uma criatividade do 
povo brasileiro para superar crises e dificuldades. (BARBOSA; 
ANDRADE, 2002, p. 2). 
 

Empresas de menor porte são vitais para a economia do país, elas são 

responsáveis pela geração de emprego, por introduzir inovações, estimulam a 

competição, auxiliam as grandes empresas e produzem bens e serviços com 

eficiência (LONGENECKER; MOORE; PETTY, 2004). 

 O empreendedorismo tem sua origem na reflexão de pensadores econômicos 

do século XVIII e XIX, conhecidos defensores do laissaz-faire ou liberalismo 

econômico. Esses pensadores econômicos defendiam que a ação da economia era 

refletida pelas forças livres do mercado e da concorrência. O empreendedorismo tem 

sido visto como um engenho que direciona a inovação e promove o desenvolvimento 

econômico (REYNOLDS, 1997; SCHUMPETER, 1934). 

 Empreendedor é aquele que vislumbra diante de si uma oportunidade de 

investimento, a abraça, e enfrenta todos os desafios do caminho para alcançar o 

sucesso de seu projeto. Por consequência deste espírito empreendedor, este ser 

humano é ambicioso e deseja chegar a algum lugar bem específico. O empreendedor 
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“tem que estar permanentemente de olho nos acontecimentos, 6 traçando diretrizes e 

corrigindo rumos para chegar onde pretende” (DOLABELA E FILION, 2000). 

 

2.4 CERVEJA  

 

Dadas às definições de marketing, estratégias e empreendedorismo, será 

conceituada a partir deste tópico a cerveja, produto desta pesquisa. Segundo o artigo 

36 do decreto n° 6.871, de 4 de junho de 2009, que regulamenta a lei n° 8.918 de 14 

de julho de 1994 - cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto 

cervejeiro oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com 

adição de lúpulo. 

 
Trata-se de uma bebida de baixo teor alcoólico composta por água, 
lúpulo, levedura e outros cereais. Sua origem exata é desconhecida, 
muitos acreditam que ela tenha nascido no Oriente Médio ou Egito, 
devido ao fato de arqueólogos no século XIX encontrarem em meio a 
tumbas de faraós, vasos com resquícios de cevada. (MORADO, 2009, 
p.8). 
 

O Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja – SINDICERV alega que para a 

produção da cerveja estes quatro elementos são fundamentais: água, malte, lúpulo e 

fermento. 

 

2.4.1 CERVEJA ARTESANAL 

 

Nas cervejarias artesanais a cerveja se caracteriza por ser mais encorpada e 

possuir sabor e aroma mais marcantes (KEUKELEIRE, 2000). Ainda segundo o autor, 

o crescimento significativo deste segmento se dá pela utilização de variedades 

especificas do lúpulo, o que resulta nessa diferenciação de sabor. Por ser produzida 

em menor escala e possuir uma receita específica com conservantes naturais e não 

químicos a cerveja é considerada caseira e se denomina como artesanal. 

O processo de fabricação das cervejas artesanais, além dos ingredientes 

básicos (água, malte, lúpulo e fermento), pode ser utilizado alguns adjuntos como: 

Especiarias (canela, coentro, cominho, cardamomo, noz moscada, pimenta, chips de 

carvalho, etc.), clarificantes (wirflock, gelatina, etc.) e ingredientes para tratamento da 

água, sais é um exemplo destes. O quadro abaixo apresenta e conceitua os 
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ingredientes necessários para a fabricação das cervejas artesanais. 

 
Quadro 1 - Ingredientes utilizados na fabricação de  Cerveja Artesanal 

Fonte: VIEIRA (2009 p.8-13) 

 
 A partir destes ingredientes, cada cervejaria, utilizando de suas receitas 
particulares, fabrica e sua cerveja artesanal e o cliente escolhe aquelas cujas 
características agradam mais o seu paladar. 
 
 
 

• Água:  A água representa em volume mais de 90% da cerveja, e deve ser livre de impurezas, 
filtrada, sem cloro, sabor e cheiro. Desde que tratada convenientemente de acordo com o tipo de 
cerveja que se pretende fazer, pode-se utilizar água de poço, mineral, de mina, ou qualquer 
outra. Cada tipo de cerveja requer uma água específica. Com os recursos tecnológicos atuais, é 
possível o controle das características da água, tais como o grau de dureza e ph, que deve ser 
ácido. 

• Malte:  O malte é o grão de cevada ou trigo após passar pelo processo de malteação. A cevada é 
o principal cereal utilizado na fabricação da cerveja. Após sua colheita é levada a uma maltaria, 
onde se transformará em malte de cevada, rico em amido e enzimas, a partir de um processo 
que consiste no umedecimento da cevada com água, e posterior germinação sob condições 
controladas, para se obter mudanças físicas e químicas desejadas, com uma perda mínima de 
energia pelo processo de respiração.  

• Lúpulo:  Planta trepadeira pertencente à família das Moráceas, sendo originária das zonas 
temperadas do norte da Europa, Ásia e Américas, da qual se extrai de suas flores substratos de 
sabor amargo para equilibrar o sabor adocicado proveniente do malte da cerveja. Cabe ressaltar 
que somente as flores femininas não polinizadas (virgens) do lúpulo podem ser utilizadas na 
fabricação da cerveja,que ocorre porque as resinas de lúpulo (lupulinas), óleos essenciais que 
dão sabor amargo e favorecem ao aroma e sabor da cerveja, somente estão presentes nestas 
flores. 

• Adjuntos:  Adjuntos são itens diversos que são adicionados à cerveja pelos mais diversos 
motivos. Podem ser usados para modificar o sabor, odor, cor, características da água e até 
mesmo em alguns casos barateá-la. - Especiarias: Especiarias são adjuntos que se coloca na 
cerveja para dar características especiais. Alguns aromas e sabores podem ser realçados ou até 
mesmo implementados na cerveja com o acréscimo de especiarias, como semente de coentro, 
favas de baunilha, mel, cravo, canela, coentro, cominho, pimenta, raspa de casca de laranja, 
chips de madeira, etc. A lista é extensa, e alguns estilos dependem desses ingredientes para 
existir. 

• Levedura:  O Fermento cervejeiro (Saccharomycescerevisiae) é considerado um tipo de fungo. 
O fermento é um tipo incomum de ser vivo que pode viver com ou sem oxigênio. Para viver sem 
oxigênio ele usa um processo conhecido como fermentação, onde as células de fermento 
consomem um açúcar simples (como glicose ou maltose) e produzem co2 e álcool. Enquanto 
converte o açúcar em álcool e co2, ele também produz diversos outros componentes, como 
esteres, cetonas, fenóis e outros e gera uma característica na cerveja. Por exemplo, esteres são 
responsáveis pelo cheiro frutado. O fermento se reproduz assexuadamente dividindo a si 
mesmo em duas pequenas células. Essa divisão gera uma cicatriz em sua membrana Dessa 
forma, para obter energia para viver o fermento pode utilizar tanto a respiração, quanto a 
fermentação.Quando há abundância de açúcar no meio onde está, o fermento utiliza a 
fermentação para obtenção de energia para viver e utiliza o oxigênio do meio para reprodução. 
Quando há pouco ou nenhum açúcar no meio ele utiliza a respiração para obtenção de energia 
para viver e não se reproduz. O seu mosto possui o amido do malte quebrado pelas enzimas em 
pequenos açúcares e é o alimento do fermento, que ele consome e transforma em álcool e co2. 
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2.4.2 CERVEJARIA ARTESANAL 

 

A cerveja artesanal descrita anteriormente é fabricada em cervejarias artesanais: 

empresas produtoras de menores volumes de cerveja, porém com grande variedade 

e personalização. Conhecida no Brasil como “Produção Alternativa de Cerveja”, este 

segmento começou a existir na segunda metade da década de 80 (NOTHAFT, 1998). 

Neste conceito se incluem as micro cervejarias, nano cervejarias, brewpubs entre 

outras. Segundo Kalnin (1999) este setor tem uma fatia de mercado protegida, pois a 

intenção desses tipos de estabelecimentos não é concorrer diretamente com as 

poderosas líderes que conseguem trabalhar com preços muito mais baixos, mas sim, 

atingir um tipo de consumidor diferente, que se importa com características 

sensoriais específicas da cerveja: cor, sabor, aromas, teor alcoólico, amargor, sabor 

residual, etc. 

Segundo Ferreira et al. (2011) a justificativa para o grande volume de adeptos 

ao novo estilo é a mudança das necessidades dos consumidores que estão cada dia 

mais exigentes e com alto poder de compra. Com isto, as micro cervejarias e 

nanocervejarias procuram atender seu mercado disponibilizando produtos em menor 

escala, porém com grande identificação local e alto valor agregado. 

 

2.4.3 NANOCERVEJARIA 

 

A palavra ‘nano’ exprime a ideia de pequeno, reduzido. Logo, as nano 

cervejarias, são cervejarias menores que as micro. Não há no Brasil parâmetros 

oficiais que determinem a produção das nano cervejarias, muitos consideram que 

estas produzem até 2000 litros por mês. Apesar de bem pequenas, as nano 

cervejarias têm uma função gigantesca, que é disseminar a cultura cervejeira, tendo 

um contato muito próximo com seus clientes, o que é impossível para a micro 

cervejaria (COUTO, 2011). 
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3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar quais são as estratégias utilizadas, 

visando gestão de portfólio da cervejaria Kud, para atender diferentes segmentos de 

mercado. Para isso, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa através de 

entrevista com um dos gestores da cervejaria. Segundo Flick (2009) a pesquisa 

qualitativa dirige-se a análise de casos concretos em suas peculiaridades locais e 

temporais, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos 

locais. Foram analisadas através do método qualitativo, estratégias utilizadas para 

gerir o portfólio e se estas contribuíram para o crescimento da empresa. 

Realizou-se, assim, uma pesquisa exploratória que tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses. A grande maioria desses estudos envolve: levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Essas 

pesquisas podem ser classificadas como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso 

(GIL, 2007). As principais fontes de dados de pesquisa utilizadas neste estudo são 

primárias, advindas de entrevista individual com o gestor da cervejaria. 

A pesquisa em fontes primárias baseia-se em documentos originais, 
que não foram utilizados em nenhum estudo ou pesquisa, ou seja, 
foram coletados pela primeira vez pelo pesquisador para a solução do 
problema, podendo ser coletados mediante entrevistas, questionários 
e observação (MARCONI; LAKATOS, 2008, p. 23). 

 

Utilizou-se, também, de fontes secundárias quando se realizou a pesquisa 

documental através de livros. Segundo Primary 2006, as fontes secundárias são 

“interpretações e avaliações de fontes primárias”; e as terciárias são uma espécie de 

“destilação e coleção de fontes primárias e secundárias”.  

A amostragem utilizada foi a probabilística intencional, pois, os elementos da 

população que comporão a amostra foram determinados através da escolha dos 

autores deste estudo.  

Esse tipo de metodologia ocorre a partir de componentes extraídos da 

população de acordo com probabilidades conhecidas. O mecanismo de probabilidade 

pelo qual os componentes são selecionados é especificado antes de iniciada a 
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amostragem e não deixa ao investigador qualquer margem para decidir que itens da 

população devem ser incluídos na amostra (MERRILL; FOX, 1977). 

Baseou-se em uma entrevista semiestruturada na qual as questões foram 

definidas anteriormente, porém, o entrevistador teve liberdade para fazer novas 

perguntas no decorrer da mesma.  De acordo com May (2004, p. 149) a diferença 

central “é o seu caráter aberto”, ou seja, o entrevistado responde às perguntas dentro 

de sua concepção, mas, não se trata de deixá-lo falar livremente. O pesquisador não 

deve perder de vista o seu foco. 

A técnica para análise dos dados da entrevista com os gestores, foi análise de 

conteúdo. Como afirma CHIZZOTTI (2006, p. 98), “o objetivo da análise de conteúdo 

é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou 

latente, as significações explícitas ou ocultas”. Para Minayo (2001, p. 74), a análise 

de conteúdo é “compreendida muito mais como um conjunto de técnicas”. Na visão 

da autora, constitui-se na análise de informações sobre o comportamento humano, 

possibilitando uma aplicação bastante variada, e tem duas funções: verificação de 

hipóteses e/ou questões e descoberta do que está por trás dos conteúdos 

manifestos.  

 

4 ANÁLISE DE DADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

   Este artigo é um estudo de caso sobre a cervejaria Küd, que está localiza no 

município de Nova Lima, Minas Gerais. A empresa iniciou suas atividades no ano de 

2010, dois anos antes disso, um grupo de amigos, os atuais gestores da cervejaria, 

buscou o desafio de produzir de forma caseira uma cerveja artesanal para consumo 

próprio. Os resultados foram positivos, tanto que no mesmo ano de fundação, uma de 

suas cervejas ganhou o primeiro lugar no Concurso de Cervejas Artesanais da 

Argentina. Impulsionados por este reconhecimento, o grupo criou a cervejaria Küd.          

   No portfólio da cervejaria, tema central deste artigo, existem seis cervejas 

regulares, conforme apresenta o quadro abaixo:  
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Quadro 2 – Portfólio Cervejaria Kud 

- Tangerine: do estilo Witbier a Tangerine é uma cerveja refrescante, de cor pálida e de carbonatação 
média-alta. Produzida com maltes de trigo e cevada, além do lúpulo, leva ainda cascas de laranja e 
sementes de coentro em sua receita. A Tangerine recebeu este nome pelo seu caráter cítrico e pela 
leveza de sua receita, que combina exatamente com a característica do estilo. 

- God save the Queen: de inspiração inglesa, a típica Pale Ale de corpo médio com presença de lúpulo 
moderada possui como principal característica é seu alto drinkability. A God Save the Queen é uma 
referência direta ao estilo Pale Ale, que é um dos estilos mais populares em terras inglesas.  

- Kashmir: India Pale Ale é a cerveja que representa o melhor do estilo inglês e tem coloração 
avermelhada, aroma e amargor acentuados. O estilo IPA teve origem na época da colonização da Índia 
pela inglaterra, por este motivo saúda e carrega o nome da região da Caxemira, na Índia. 

- Tuesday: Extra Special Bitter, passa pelo processo de dry hopping para evidenciar as caracterísiticas 
aromáticas do lúpulo. A ESB é a variação do estilo English Pale Ale dada a maior adição de lúpulo, mas 
ao contrário de um forte amargor, a nossa ESB mostra ótimo equilíbrio com o malte e valoriza o aroma 
de lúpulo bastante presente na cerveja. 

- Smoke on the Water: Uma Smoked Ale produzida com malte defumado, o que aporta sabor e aroma 
bastante característicos. Nenhum nome seria mais apropriado para remeter ao aroma defumado que 
exala dessa deliciosa Smoke Ale. 

- Blackbird: Esta cerveja do estilo Black IPA que leva quatro tipos de maltes e quatro estágios de 
lupulagem, é a primeira Black IPA registrada no Brasil. Forte e de paladar marcante, possuí ótimo 
amargor. Sua receita foi especialmente pensada para reverenciar este estilo não poderia ter outro 
nome. 

Fonte: Cervejaria de Kud. Disponível em: <http://www.cervejariakud.com.br/#!beers/cqnr>. Acesso em 
03 Abril de 2016. 

  Além das cervejas fixas, são lançadas cervejas sazonais em épocas festivas 
ou a fim de atender à demanda dos clientes sem datas determinadas. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

Para fins didáticos, classificaram-se os gestores como entrevistados A e B, 

visando conferir maior clareza na apresentação dos dados vide quadro 3: 

 

Quadro 3 - Caracterização dos Entrevistados 

Identifi cação  Nome Idade Tempo de Empresa  Cargo  

Entrevistado A Roque Santos 38 6 anos Gestor/Produção 

Entrevistado B Bruno Parreiras 36 6 anos Gestor/Comercial 

Fonte: da pesquisa (2016). 

    

  Os dois gestores entrevistados fizeram parte da fundação da cervejaria, por 

este motivo, possuem o mesmo tempo de empresa. Foram escolhidos os gestores 
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responsáveis pelos setores de produção e comercial, pois, estes setores se 

relacionam aos assuntos abordados na pesquisa. 

 

4.3 ENTREVISTA COM OS GESTORES 

 

A entrevista com os gestores da cervejaria Küd contribuiu para um melhor 

entendimento do contexto mercadológico da empresa e das decisões sobre o 

negócio tomadas pelos gestores. Foram feitas perguntas referentes às estratégias de 

crescimento da cervejaria, relativas ao relacionamento com os clientes e à variação 

de produtos no portfólio. 

Iniciou-se a entrevista buscando investigar quais as são estratégias de 

marketing utilizadas pelos gestores. Segundo o Entrevistado A, existe hoje um setor 

específico de marketing, responsável por todas as ações contribuintes para este 

crescimento. As ações específicas realizadas pela empresa para consolidar tal 

crescimento são eventos em feiras do segmento, concursos e mídias digitais. Tais 

ações vão ao encontro com o que foi citado por Staton (1980) no referencial, quando 

afirma que estratégias de marketing são métodos amplos escolhidos para se atingir 

objetivos específicos. 

O Entrevistado A considera que a cervejaria é uma empresa orientada para o 

cliente, obtendo a sua fidelização devido ao fato de oferecer um produto diversificado. 

Uma ação que atrai os clientes é a junção do estilo musical rock’n roll com o ambiente 

de fabricação e com os nomes das cervejas. De acordo com o mesmo, “[...] todo 

lançamento que fazemos de cerveja é focado no que o cliente quer. Não adianta eu 

lançar uma cerveja que eu gosto e eu não conseguir agradar meu cliente, e 

conseqüentemente não a vender.” O autor Tiergarten (2004) reforça na teoria que 

para influenciar positivamente o cliente e obter sua fidelidade é necessário adotar 

uma estratégia voltada para ele e que esse processo deve ser contínuo. 

Passando para a próxima pergunta, questionou-se o Entrevistado A sobre os 

meios de divulgação que são utilizados pela cervejaria. Conforme já citado na 

primeira pergunta, o gestor informou que utilizam-se das mídias sociais (facebook, 

instagram, youtube e site da empresa), parcerias com a rádios e eventos 

relacionados ao segmento. Nos eventos, o gestor objetiva atingir o maior número 

possível de participantes para difundir a cerveja e a partir deste primeiro contato, 
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influenciar a compra dos maiores potenciais clientes (supermercados e restaurantes). 

Tais ações se correlacionam com conceitos de promoção citados no referencial. 

Segundo Nickels e Wood (1997), promoção é a forma de comunicação entre alguém 

que vende e alguém que compra um produto. Entende-se então, que ações 

consistentes de divulgação são capazes de promover um produto tornando-o 

conhecido por um número maior de pessoas e, conseqüentemente, se esse atende 

as expectativas do consumidor, suas vendas tendem a aumentar. 

Referindo-se aos diferenciais da Kud em relação às outras cervejarias 

artesanais, o Entrevistado A afirmou que as empresas deste mesmo segmento são 

muito parecidas entre si, e procuram crescer juntas. Segundo ele, os seus maiores 

concorrentes são as empresas que vendem cerveja de massa. A Kud demonstra o 

diferencial nos produtos que vende, na diversificação que podem oferecer, 

característica cada vez mais apreciada pelos clientes. Kotlter (2004) afirma a 

importância do produto quando diz que ele é a base para a existência das empresas 

que visam oferecer algo cada vez melhor para suprir as necessidades de seus 

clientes, superando a concorrência. Tucker (1999) reforça tal afirmação dizendo que 

para agregar valor, os produtos precisam ser significativos, cheios de impacto e 

difíceis de copiar. 

  Em relação ao público alvo e às ações que são praticadas para atingir o 

mesmo, o Entrevistado A destacou que por ser um produto de custo mais elevado, 

pessoas de maior poder aquisitivo o consomem com mais freqüência. Porém, 

enfatizou que não há uma escolha de público baseada em preço, e sim na qualidade 

do produto que oferecem, afirmando: 

 
Por ser um produto que não é barato, acaba que a classe média é 
quem mais consome, mas o objetivo principal é atender quem gosta 
de tomar cerveja em menor quantidade e com maior qualidade, ‘beba 
menos, mas beba melhor’; então, é para o público que procura 
qualidade superior, um produto diferenciado. (Entrevistado A) 

 

Na percepção dos gestores entrevistados, sobre as estratégias utilizadas na 

gestão do portfólio da cervejaria, o Entrevistado B afirmou que inicialmente as 

cervejas eram criadas com base no gosto pessoal dos fabricantes e a partir da 

demanda dos amigos que a consumiam. Após a abertura da fábrica, decidiram quais 

seriam vendidas de acordo com a disponibilidade de estrutura que possuíam. 
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Começaram com quatro estilos, e com o passar do tempo, identificaram a 

necessidade de adicionar outros dois. Mantiveram então os seis estilos que atendiam 

bem ao gosto dos seus clientes até enxergarem nas cervejas sazonais uma 

oportunidade de oferecer novidades a eles, além de atender aos novos entrantes 

neste mercado oferecendo um chopp pilsen no bar que a cervejaria inaugurou. Com 

isso, o Entrevistado B considera que a gestão do portfólio da cervejaria é baseada em 

responder à demanda do mercado. Sobre a criação dessas novas cervejas, o 

Entrevistado A, concorda destacando que:  

Os lançamentos servem mais para divulgação de marca do que para 
rentabilidade do negócio. A administração de mais itens em estoque 
seria inviável para nossa estrutura atual, por isso, os novos 
lançamentos são tratados sempre como sazonais. A inspiração que 
utilizamos para criar novos produtos vem do mercado. Seguimos a 
tendência de consumo e também utilizamos algumas datas para dar 
impulso à divulgação. São exemplos disso a cerveja Run Rabbit que 
fazemos todo ano na páscoa, uma cerveja do estilo Robust Porter que 
leva cacau e baunilha. (Entrevistado A) 

 
Na teoria, Albrechtt (1993) reforça a eficiência dessa ação quando diz que ao 

fazer um produto de forma única e com qualidade superior a empresa estabelece 

uma estratégia diferenciada de serviços e com isso cria vantagem competitiva.  

O Entrevistado A complementa dizendo que não buscam fazer concorrência 

com a cerveja de massa. Segundo ele, o mercado atendido pela cervejaria é bem 

específico e os seis estilos que comercializam suprem a necessidade dos seus 

consumidores por ter desde uma cerveja com aroma cítrico e refrescante, que 

considera ideal para inserir o cliente no mercado das artesanais, à uma cerveja bem 

amarga e com bastante álcool, que agrada aos paladares já adaptados ao estilo. Tais 

experiências neste sentido, como observado pelo entrevistado, foram acumuladas ao 

longo do tempo, como aprendizagem. 

A efetividade desta diversificação no portfólio em prol do crescimento da 

empresa pode ser percebida na vasta e conceituada clientela conquistada nos três 

maiores Estados do Brasil pela cervejaria. Alguns exemplos destes são: Minas Gerais 

(Rede Bacon Paradise, Café com Letras, Biergarten, Churrasco Gourmet, Confraria 

do Malte, Hiper Frios Confraria, Jangal, Malte 72, Supermercado Verdemar, Sapore, 

Rima dos Sabores, Clube da cerveja, entre outros), Rio de Janeiro (Baby Chicken, 

Benditho Bar e Humaitá Delicatessen) e São Paulo (Melograno, Rock beer, Sensorial, 

Emporio Sagarana, Let’s beer, Cervejario, De Bruer, Cateto, Beer 4, Box do Vinho, 
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Cervejoteca, Almada’s beer Store, Kleine Edie, Arturito, entre outros). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo deste trabalho foi a elaboração de uma pesquisa mostrando quais 

estratégias de gestão de portfólio são utilizadas pela cervejaria Kud para atender 

diferentes segmentos de mercado. O posicionamento adotado pela cervejaria 

consiste em diversificar seu portfólio. Possuem seis cervejas fixas que vão desde 

sabores e aromas mais leves e cítricos aos fortes e amargos, e produzem em épocas 

específicas cervejas sazonais. A cervejaria Kud direciona sua produção e 

lançamentos atrelados à preferência do seu cliente, o que além de atender, gera 

satisfação e consequentemente sua fidelização. Tais ações foram essenciais para 

sua consolidação no mercado, pois se trata de uma estratégia capaz de atender à 

diferentes demandas. Constatou-se então que o problema de pesquisa que buscava 

identificar as estratégias usadas pela cervejaria na gestão do seu portfólio, foi 

respondido ao longo da análise dos dados. Pôde-se perceber então, que a variação 

no portfólio de produtos está diretamente ligada ao crescimento da empresa. 

Para uma melhor gestão de portfólio, identificou-se também a importância de 

analisar quais são os atributos considerados pelos consumidores na compra de uma 

cerveja artesanal, por exemplo: preferência de sabor e harmonização. A qualidade é 

outro ponto crucial para os gestores da cervejaria que consideram que oferecer ao 

cliente um produto de nível superior além de agradá-lo, o convence que o valor 

cobrado pelo mesmo é compensado ao consumi-lo.  

Pode-se concluir que o sucesso da cervejaria Kud e de qualquer empresa do 

segmento se baseia no conhecimento e no bom atendimento do mercado consumidor, 

porém, considerando o grande volume de possíveis clientes e as particularidades que 

possuem em relação à preferência, diversificação e inovação tornam-se fatores 

fundamentais para tal consolidação. 

No decorrer da pesquisa, não percebeu-se um enfoque por parte dos gestores 

no setor financeiro, o que futuramente pode resultar em prejuízos. Sugere-se que ao 

estabelecer os valores dos produtos seja realizado um levantamento dos custos em 

sua totalidade, para que o valor de venda não comprometa as finanças da empresa.  

Como sugestão para futuros trabalhos, propõe-se desenvolver uma pesquisa 
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quantitativa, com o objetivo de analisar a efetividade das ações praticadas pelos 

gestores com a percepção dos clientes da cervejaria. Uma limitação encontrada no 

decorrer da pesquisa foi que a cervejaria possuía um bar no qual seria aplicado um 

questionário aos clientes, porém, no ato da entrevista com os gestores foi passada a 

informação de que o estabelecimento havia encerrado suas atividades. 

Esse estudo foi de suma importância para suas pesquisadoras que puderam 

expandir seus conhecimentos em relação ao segmento pesquisado e à pesquisa em 

si, bibliográfica e em campo, sua organização e apresentação, que nos geraram 

experiência e com certeza será um diferencial ao ingressar em desafios futuros. 
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APÊNDICE I 

 

Entrevista com o Gestor 

 

1 - Quais as ações vocês utilizam para promover estratégias marketing da marca 

KUD? 

 

2 - Você considera que a KUD é orientada para o cliente? Por quê?  

 

3 - Quais ações vocês praticam para atrair e fidelizar os seus clientes? 

 

4 - Quais meios de comunicação são utilizados para divulgação da cervejaria e dos 

eventos realizados pela empresa?  

 

5 - Cite diferenciais que você acredita que a KUD tem em relação a outras cervejarias 

do mesmo segmento:  

 

6 - Como vocês acreditam que a empresa seja percebida pelos clientes? Quais ações 

foram utilizadas para obter essa percepção?  

 

7- Qual é o público alvo da cervejaria? Quais ações são realizadas para atingir este 

público em específico?  

 

8 - Que argumentos vocês utilizam para influenciar na decisão dos clientes que 

consomem cervejas de massa a optarem pela cerveja artesanal?  

  

9 - Vocês consideram importante a variação de produtos no portfólio? Como a KUD 

age neste sentido?  

 

10 - Quais os objetivos pretendidos pela empresa com a realização de eventos 

vinculados à marca?   
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APÊNDICE II 

 

Gestão de portfólio  

Gestor: Bruno Parreiras  

 

- Quais estratégias são utilizadas na gestão de portfólio para atender diferentes 

segmentos de mercado? 

          Todas nossas cervejas foram inicialmente criadas com base no nosso gosto 

pessoal e após alguns anos como cervejeiro caseiro atendendo a diferentes 

demandas por diferentes estilos de nossos amigos e nosso próprio instinto. Com a 

abertura da fábrica em 2010, já tínhamos mais de 10 receitas prontas para 

escolhermos nosso portfólio, mas a decisão de cada estilo veio mesmo com a 

disponibilidade de tanques e estrutura da fábrica. Inicialmente eram somente quatro 

estilos, e à medida que fomos amadurecendo no mercado e identificando 

oportunidades, os outros dois estilos foram inseridos no nosso portfólio.  Depois de 

uns dois anos com esse portfólio, enxergamos a oportunidade de criação de cervejas 

sazonais que seriam lançadas em datas especiais (como no caso da TNT e a Run 

Rabbit – lançadas na época do Halloween e páscoa). Além disso na época do Brew 

Pub da Küd surgiu a demanda por um chopp pilsen para atender aos clientes que não 

estavam inseridos no meio cervejeiro. Após esse período, continuamos 

incansavelmente (e sempre que temos disponibilidade  na fábrica) de fazer cervejas 

sazonais para tentar sempre estar na mente dos cervejeiros que nos acompanham e 

que buscam novidades. Portanto, como podem perceber, nossa gestão de portfólio é 

bem baseada na resposta ao mercado. 

Gestor: Roque Santos 

O mercado que atendemos é um mercado bem específico, não entramos na 

concorrência com cerveja de massa. Os 6 estilos atendem uma boa fatia do mercado 

de cervejas diferenciadas, pois temos desde cerveja com aroma cítrico e refrescante 

à uma cerveja bem amarga e com bastante álcool. Temos ainda alguns estilos 

sazonais e também alguns lançamentos durante o ano, mas não como cerveja de 
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linha. Estes lançamentos servem mais para divulgação de marca do que para 

rentabilidade do negocio. A administração de mais itens em estoque seria inviável 

para nossa estrutura atual, por isso os novos lançamentos tratamos sempre como 

sazonal. A inspiração que utilizamos para criar novos produtos vem do mercado. 

Seguimos a tendência de consumo e também utilizamos algumas datas para dar 

impulso na divulgação, são exemplos a cerveja Run Rabbit que fazemos todo ano na 

pascoa, uma cerveja do estilo Robust Porter que leva cacau e baunilha. Temos 

também a TNT que fazemos em outubro durante a comemoração do dia das bruxas, 

é um estilo muito conhecido nos EUA, uma Pumpkin Ale.  

 


