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CERVEJARIA ARTESANAL
INTRODUÇÃO

Este estudo com o foco em planejamento estratégico, e aborda o comércio e produção de cerveja artesanal.

Tem como propósito desenvolver estratégias para manter a qualidade dos produtos, a durabilidade e sabor

diferenciado próprio das industrias de cervejaria artesanal, e desenvolver meios de ganhar novos mercados

mantendo as características originais do produto.

A cervejaria tem como missão, oferecer excelência

na fabricação de bebidas, buscando sempre

aperfeiçoar a qualidade de seus produtos para

satisfazer seus consumidores. Tendo como visão

ser reconhecida e estar entre as três melhores

cervejarias artesanais do Brasil. Valoriza a ética, a

integridade e diversidade de seus colaboradores,

para assim garantir a lucratividade.

DESENVOLVIMENTO
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RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se com essas estratégias, a cervejaria possa

fabricar cervejas artesanais com qualidade, e

satisfazer o gosto dos clientes, buscando inovação,

sempre mantendo o sabor do produto, com a melhor

organização e processo produtivo. Para assim

alcançar os objetivos e obter uma boa lucratividade.

Oportunidades:

• Mercado crescente, produto inovador, expansão

de franquias, diversificação de sabores.

Ameaças:

• Novas franquias correntes, importação de

produtos similares, e quantidade de matéria

prima em escassez.

Forças:

• Qualidade do produto, valor agregado,

personalização das garrafas e rótulos,

durabilidade e conservação.

Fraquezas:

• Consumo limitado / moderado, público principal

consumidor da classe A e B, tempo de produção

prolongado.

Figura 1: Cerveja Artesanal

ANÁLISE SITUACIONAL

• A cervejaria enfrenta no cenário em que o setor

atua, um incremento de novos concorrentes

buscando espaço no mercado, o que gera maior

necessidade de especialização e destaque junto

aos consumidores.

• O setor de cervejaria artesanal tem como grandes

perspectivas a crescente adesão de consumidores

que estão migrando para o consumo de bebidas

artesanais de qualidade e sabor diferenciado.

• Manter a qualidade dos produtos, e desenvolver

designe moderno para apresentar melhor o produto.

• Criar e disponibilizar garrafas e rótulos com

destaque, preservar a higiene.

• Melhorar o processo produtivo, aumentando a

durabilidade e tempo de conservação do produto.

ESTRATÉGIAS


