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O aumento registrado na produção de cerveja
em agosto foi beneficiado, sobretudo, pelas altas
temperaturas registradas no período de inverno,
o que é atípico.
Outro ponto favorável se deu no comportamento
dos preços: O IPCA da cerveja, que se mantém
moderado (4,5%) e abaixo do IPCA geral (7,1%).
O benefício nos preços vem principalmente da
cerveja consumida em domicílio, cujo índice
registrou queda de -0,2%.
O cenário econômico nacional permanece
desafiador e o país passa a realizar uma série
de ajustes fiscais que são necessários para
se garantir um clima de maior atração de
investimentos produtivos, segurança jurídica
e previsibilidade dos negócios.
O setor cervejeiro sempre atuou em conjunto com
o governo e a sociedade para dinamizar
os aspectos de competitividade
e desenvolvimento da economia Brasileira.
Como exemplo, a atualização do modelo
tributário federal para bebidas frias, expresso
a Lei 13.097/14 e em vigor desde maio, tem já
como consequência aumentos importantes na
geração de tributos federais.
Neste importante momento de ajustes da
economia Brasileira a simplificação
e previsibilidade do novo modelo também
merecem destaque.
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Produção de nacional cerveja em agosto
cresce 6,2% em relação a julho, e 5,6% em
relação ao mesmo período de 2014.
Dados SICOBE

Fonte: Sicobe (Elaboração Cervbrasil)
Produção: dados até agosto 2015.
A produção nacional de cerveja em
agosto registrou aumento tanto em
relação a julho como em comparação ao
mesmo período em 2014.
Foram produzidos 1,09 bilhão de litros
de cerveja.
No comparativo com julho,
o crescimento foi de 6,2%; já em relação
a agosto de 2014, o aumento foi de 5,6%,
de acordo com cálculo dessazonalizado
da CervBrasil, a partir de dados fornecidos
pelo Sicobe / Receita Federal.

Produção de cerveja
Média trimestral
[Bilhão litros]
Agosto 2015.

Variação de produção

Produção de cerveja - Total mês [Bilhão litros]
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Produção
de cerveja
Variação sobre
mesmo mês do
ano anterior.

Dados IPCA
(acumulado ano)

Fonte: IBGE. Elaboração Cervbrasil
IPCA: dados até agosto 2015.
IPCA - A inflação da cerveja de agosto
medida pelo Índice de Preços ao
Consumidor – Amplo (IPCA) foi de
4,5%, abaixo ao IPCA Geral, que ficou
em 7,1%, e do índice de Alimentos
e Bebidas, que está em 7,3%.
O IPCA da cerveja no domicílio
registrou queda –0,2% e a fora do
domicílio, alta de 7,1%.
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CervBrasil faz ação de conscientização
em bares no Dia Internacional
do Consumo Responsável.
A CervBrasil realiza no dia
18 de setembro, ação para
o Dia Internacional de Consumo
Responsável, em 10 bares nas
regiões da Vila Madalena e Itaim
Bibi, em São Paulo.

Das 21h até a meia noite, um ator de stand-up vai
promover atividades lúdicas com os consumidores
para conscientizá-los sobre os riscos do consumo
abusivo de bebidas alcoólicas e ajuda-los a fazerem
escolhas conscientes
Para engajar os consumidores, será entregue um
jogo de baralho temático que trará dicas sobre
o consumo responsável de bebidas alcoólicas.
O intuito é promover um diálogo sobre o consumo
responsável entre amigos na mesa do bar.
Além de passar informações, o jogo convida
os participantes a refletirem sobre suas atitudes.

“Essa ação é uma prova de como o setor se encontra
hoje unido em torno da necessidade do consumo
responsável de bebidas alcóolicas por adultos.
E contar com o apoio do varejo e dos consumidores
será imprescindível para o sucesso dessa ação”,
afirma Paulo Petroni, diretor-executivo da CervBrasil.

