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DADOS SICOBE

Fonte: Sicobe (Elaboração Cervbrasil)
Produção: dados até junho 2014
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De acordo coma Receita Federal, a
produção nacional de cerveja em
junho foi de 1,04 bilhões de litros.
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De janeiro a junho, o setor
cervejeiro obteve crescimento de
11,6%, com junho registrando alta
de 6,3% com relação ao mesmo mês
em 2013. Com relação a maio, no
entanto houve queda de 1,3%.
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DADOS IPCA

Fonte: IBGE. Elaboração Cervbrasil
IPCA: dados até junho 2014
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da cerveja até
junho medida pelo Índice de
Preços ao Consumidor – Amplo
(IPCA), acumula alta de 3,0%, em
linha com o IPCA Geral (3,8%) e
abaixo do índice de Alimentos e
Bebidas, que está em 5,1%.

PALAVRA DA CERVBRASIL
Por Paulo Petroni -Diretor Executivo
A cerveja é parte de um dos setores que possui um dos maiores efeitos
multiplicadores na economia: 52 empregos são induzidos para cada
emprego criado diretamente em uma fábrica de cerveja instalada no Brasil.
Além de ser responsável pela operação de uma das maiores frotas de
veículos do país, a indústria da cerveja corresponde a 1,9% do PIB nacional
e representa 7,8% do PIB da indústria de transformação do país; segundo
dados levantados pelo IBGE e Fundação Getúlio Vargas.

As contribuições do setor cervejeiro para a economia brasileira são muito
expressivas, principalmente quando analisadas juntamente ao setor de
bebidas frias - do qual faz parte.
A cadeia produtiva do setor de Bebidas frias emprega mais de 3,2 milhões
de pessoas por ano, e gera R$33 bilhões em impostos por ano, além de
contar com mais de 200 fábricas.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
DIA DO MOTORISTA E DO MOTOCILISTA
O mês de julho celebra e homenageia duas categorias profissionais da maior
relevância para o setor cervejeiro: os motoristas no dia 25 e os motociclistas no dia 27.
Ambos responsáveis pela manutenção permanente da distribuição da cerveja que faz
parte do cotidiano do brasileiro e circulando por todos os extremos territoriais do país.
A indústria cervejeira hoje representa uma potência logística, com uma frota formada
por mais de 38 mil veículos, entre caminhões, veículos leves e motocicletas à serviço das
empresas brasileiras de produção e distribuição de cerveja.
A indústria de bebidas frias abastece hoje mais de 1,2 milhão de pontos de venda em
todos os 5.570 municípios brasileiros.
Diariamente um número impressionante de veículos e motoristas partem de mais de 700
grandes centros de distribuição e mais de 50 fábricas espalhadas pelo país afim de
atender os diferentes mercados regionais.
Como parte das ações de responsabilidade social e empresarial da indústria cervejeira,
são aplicados intensamente ações de treinamento, suporte operacional e benefícios
diretos dentro dos mais qualificados padrões do mercado para estes profissionais e suas
famílias.
Estes profissionais entregam produtos a nada menos que 99% das famílias brasileiras, o
que os tornam a ponte de relacionamento da indústria com a distribuição de bens de
consumo que fomenta e estimula o desenvolvimento inclusive de pequenas cidades.
Eles são, assim como a indústria cervejeira, importantes indutores do efeito
multiplicador da economia.

NÚMEROS DO SETOR CERVEJEIRO NO BRASIL
PRODUÇÃO ANUAL DE CERVEJA
13,5 bilhões de litros (2013)
13,7 bilhões de litros (2012)
13,3 bilhões de litros (2011)

PONTOS DE VENDAS
Mais de 1,2 milhão
(penetração em 99% dos lares
brasileiros)

CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA
1,7% do PIB nacional

PARQUE INDUSTRIAL
Mais de 50 fábricas

EMPREGOS
Mais de 1,7milhões (entre
diretos e indiretos)

FROTA
38 mil veículos
PRODUÇÃO MUNDIAL
Brasil: 3a posição
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