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INTRODUÇÃO 

Os primeiros registros da produção de cerveja têm aproximadamente Seis mil 

anos, feita pelos Sumérios (povo da Mesopotâmia), onde 40% dos seus cereais 

eram destinados à fabricação de cerveja s (MEGA et al., 2011). No milênio 

seguinte, após os egípcios aprenderem a produzir a cerveja, tornaram a 

mesma parte de sua dieta diária. O conhecimento sobre a fabricação foi 

passado aos Gregos e posteriormente aos Romanos, que tornaram a 

existência da cerveja mundialmente conhecida (SACHS, 2001). 

Atualmente tem-se notado um aumento no consumo de cervejas, 

principalmente uma preferência por cervejas mais sofisticadas, abrindo assim 

um mercado mais amplo para as cervejas artesanais, uma vez que os 

consumidores estão em busca de cervejas de maior qualidade, assim estando 

dispostos a pagarem um preço acima do mercado convencional (MACHADO, 

2014). 

Objetivos e Metas 

Após finalizar as análises de mercado, o público alvo e a análise SWOT, a 

Barley Queen estabeleceu uma série de objetivos divididos em três classes: 

Mercado, Cliente Interno e Cliente Externo, visando alcançar a missão e a 

visão da empresa. 

Mercado: 

 Conquistar 10% do mercado de cerveja artesanal na cidade de 

Indaiatuba, no prazo de um ano. 

 Ser a primeira indústria de cerveja artesanal de Indaiatuba a ter um 

espaço bar dentro da fábrica para o consumo dos clientes. 

 Lançar uma rede de Pub´s com a nossa marca no prazo de dez anos. 

Cliente Interno: 

 Desenvolver um plano de metas de vendas. Nos meses que essas 

metas forem alcançadas, 10% do lucro líquido serão divididos entre os 

sócios como bonificação extra. 

Cliente Externo 

 Firmar parceria com 10 bares/restaurantes bem-conceituados de 

Indaiatuba no prazo de um ano. 

 Firmar parceria com 30 bares/restaurantes bem-conceituados na região 

metropolitana de Campinas no prazo de dois anos. 

 Divulgar nossa marca por meio de sites de clubes de cervejas especiais. 
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Metodologia 

De acordo com a (ABRACERVA, 2018) Associação Brasileira das Cervejarias 

Artesanais, O Brasil, terá até o fim de 2018 cerca de 1000 fábricas de 

cerveja artesanal, e vem somando um crescimento em torno de 25% ao 

ano, algo incomum para qualquer setor mesmo em tempos de crise 

econômica. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007, p. 58), não existe uma fórmula de sucesso 

para e uma super estratégia ideal para todas as empresas. Cada empresa 

deve conhecer seu potencial, tamanho, em relação aos concorrentes e através 

disto alcançar grandes resultados, até mesmo sendo uma pequena empresa. 

Pesquisa do produto 

Cerveja é uma bebida alcoólica carbonatada, produzida através da 

fermentação de materiais que contêm amido, como a cevada e o trigo. Seu 

preparo inclui água como parte importante do processo e algumas receitas 

levam lúpulo e fermento, além de outros temperos, como frutas, ervas e outras 

plantas. Dentro dessa definição de cerveja, encontram-se diversas variedades 

de acordo com o método de produção, ingredientes usados, cor, sabor, aroma, 

receita, história, origem entre outros. 

As  cervejas  são divididas em  dois  grupos principais  dos  quais  as mais 

comuns são: Lagers e Ale. 

Lagers: São as cervejas mais consumidas no mundo, responsáveis por mais de 

99% das vendas de cervejas do Brasil.  

Ale: O que a difere das Lagers é o tipo de fermentação, que é feita em 

temperaturas mais altas, geralmente entre 15 e 24°C.  

Pesquisa de Marketing 

Perfil de potenciais clientes: 

Pessoas das classes média, média alta e alta, com faixa etária superior a 18 

anos que apreciem cerveja. 

Concorrentes 

A satisfação do cliente pode ser considerada como o principal foco para o 

profissional de marketing, porém, não menos importante, o concorrente de uma 

empresa  não  pode  deixar  de  ser  estudado.  Nossos principais 

concorrentes são: Karavelle, Dama Bier e Cevada Pura. 

4 P’S 

Produto: Cerveja artesanal aromática desenvolvida a partir de um processo 

refinado com produtos selecionados de alta qualidade. Tem como diferencial 

aromas e sabores marcantes tais quais tornam nosso produto incomparável 
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com os comercializados na atualidade. 

Preço de Venda: Estimativa R$8,00/unidade (Garrafa 500 ml) 

Praça (Ponto de Venda): Bares, restaurantes, lanchonetes, internet e 

supermercados. 

Promoção / Propaganda / Publicidade: Serão oferecidas promoções quando 

o consumidor comprar grandes lotes, datas comemorativas onde possamos 

montar kits e quando possuirmos produtos em estoque com data de 

vencimento próximo. 

Nossas propagandas e publicidades serão feitas através da internet via redes 

sociais, participação em feiras de gastronomia com degustação das cervejas. 
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