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RESUMO 

 
 Este trabalho acadêmico foi desenvolvido para fortalecer o posicionamento 

da cervejaria Berggren, além de conquistar espaço no mercado e aumentar a 

visibilidade da marca na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Foram 

estabelecidos objetivos mercadológicos os quais estão centrados no 

desenvolvimento estratégico do branding da empresa, na sua identidade e 

propósito, bem como o aumento de share of mind. Para alcançar os objetivos 

propostos, as táticas traçadas serão efetuadas no período de campanha de 6 (seis) 

meses (Fevereiro 2022 a Julho 2022). O projeto inclui pesquisa de fontes 

secundárias, pesquisa de controle, planejamento de marketing, comunicação, 

criação, ações de marketing promocional e mídia. 

 Palavras-chave: cerveja especial, planejamento, estratégia, experiência, 

branding. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

20 

ABSTRACT 

 
 The academic work presented was developed to strengthen the Berggren 

Brewery brand positioning, obtain market share and awareness at the Metropolitan 

Region of Campinas (RMC). Market goals were set and focused on the strategic 

development of the company’s branding, its identity and purposes, as well as the 

increase of share of mind. To achieve the goals above mentioned, approaches were 

specially designed to be part of the communication campaign, which is going to be 

held from February 2022 to July 2022, a total of 6 months. The project includes 

secondary  research sources and control research, such as marketing, 

communication and   creation planning, promotional and marketing actions.  

 Keywords: brewery, planning, strategy, experience, branding.  
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INTRODUÇÃO  

Este projeto experimental foi desenvolvido e criado pela Agência Zênit para a 

graduação no curso de Publicidade e Propaganda e executado durante o ano de 

2021 em função da marca Berggren Bier, com o propósito de elaborar as táticas e 

estratégias mercadológicas dentro do segmento de cervejas especiais. 

A partir do sonho de uma família, a cervejaria Berggren teve seu projeto 

iniciado em 2008, quando começaram a estudar os funcionamentos dos 

equipamentos para montagem da fábrica. A partir de 2015, iniciaram suas 

produções, dando o start na sua jornada no mercado.  

O manifesto da marca traduz sua visão, missão e valores de transportar a 

paixão por cerveja para dentro das garrafas e rótulos por meio de experiências 

únicas, algumas palavras chaves que descrevem esse posicionamento: 

diversidade, conhecimento, competência, qualidade, responsabilidade e inovação. 

A Berggren se comunica pelas plataformas digitais com o intuito de 

demonstrar seus rótulos, divulgar seus cursos de Mestre de Cervejeiro, em parceria 

com a Brau Akademie e o Tour na fábrica que ocorre pontualmente.  

Os principais déficits no planejamento da empresa ocorrem na forma que a 

mesma se promove, as estratégias utilizadas são demasiadamente inexpressivas 

e com baixa pregnância. A falta de investimento em comunicação afeta diretamente 

a sua visibilidade no segmento, delongando o crescimento da marca e impactando 

na conquista de novos clientes. 

O planejamento de comunicação desenvolvido, carrega a finalidade da 

construção de um branding para fortalecer a marca no mercado, direcionando as 

campanhas para o público-alvo definido através da pesquisa de consumidor na 

Região Metropolitana de Campinas. Serão utilizadas plataformas digitais de 
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interação, assim como investimento pontual nas mesmas e em anúncios no Google 

Ads, além das mídias offline de alto alcance visual.  

Com a intenção de complementar as campanhas desenvolvidas, serão 

inseridas estratégias de marketing promocional, com abordagens institucionais e 

de alto engajamento dos clientes, para que desta forma o planejamento possibilite, 

com êxito, o alcance das metas propostas. 
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1. PESQUISA DE FONTES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS 

1.1 PESQUISA DE MARKETING – CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
COMUNICAÇÃO DIGITAL DAS CONCORRENTES DA CERVEJARIA 
BERGGREN 

1.1.1 Introdução 

Entre todas as bebidas populares no Brasil, a cerveja é a protagonista em 

momentos sociais, bares, restaurantes, eventos e no cotidiano dos cidadãos. Um 

produto influenciado por outras regiões do mundo, principalmente por holandeses 

e alemães, teve sua versão anterior praticada pelos povos latinos. 

A primeira bebida fermentada a partir de 

um cereal que foi produzida no território 

brasileiro foi o cauim. Este era feito (e 

permanece sendo elaborado em algumas 

reservas da América do Sul) pelos 

indígenas através da fermentação da 

mandioca ou do milho, os quais eram 

mastigados pelas mulheres e depois 

cuspidos. (GIORGI, 2015, p.101) 

Ainda, de acordo com Giorgi (2015), foi na ocupação de Pernambuco, entre 

1634-1654, que a autêntica cerveja foi trazida pelos imigrantes da Holanda. Porém, 

quando estes foram expulsos, a cultura de vinhos, cachaça e gengibirra prevaleceu 

e a produção de cerveja não foi praticada por mais de um século e meio. Pela 

proibição da chegada de navios estrangeiros aos portos brasileiros, famílias 

imigrantes tentavam reproduzir a bebida artesanalmente a partir da terceira década 

do século XIX.  Desta forma, em 1836, foi relatado a primeira propaganda de uma 

cerveja feita no Brasil, publicada no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro. Assim 

foram surgindo pequenos produtores no Sudeste e no Sul do país entre 1830 e 
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1850, em paralelo com a importação das cervejas inglesas, já que estas foram 

permitidas na importação pelo acordo das nações amigas de Portugal. 

O aumento de impostos à importação e a preferência pelos produtos locais, 

mesmo com pior qualidade e menor preço, fizeram com que as pequenas 

cervejarias dos imigrantes conquistassem o mercado: “perdendo pela 

concorrência”, a cerveja inglesa desaparece e dá a oportunidade à produção 

nacional prosperar.  O cenário cervejeiro no Brasil mudou a partir de 1888, quando 

a Companhia Antarctica Paulista e a Manufactura de Cerveja Brahma Villiger e 

Companhia foram fundadas.  

Em 1999, ocorre a fusão entre as 

colossais Brahma e Antarctica, formando 

a AmBev – Companhia de Bebidas das 

Américas, naquela altura a quinta maior 

empresa de bebidas do mundo. (GIORGI, 

2015, p.102) 

Com uma proposta diferenciada em relação ao mercado cervejeiro, surgem 

as cervejas artesanais no Brasil a partir da década de 1990. O movimento que 

nasceu originalmente nos Estados Unidos e em partes da Europa, carrega uma 

posição exclusiva de estilo de vida e de consumo, que envolve degustação, cursos 

de beer sommeliers e produção caseira, fazendo de cada produto único e 

humanizado. 

Tanto produtores, como também 

consumidores e outras pessoas ligadas 

às cervejas artesanais estão promovendo 

um movimento em prol da disseminação 

da chamada “cultura cervejeira”, cujo 

objetivo maior é ressignificar a bebida no 

Brasil, valorizando-a e celebrando-a em 

seus múltiplos aspectos (histórico, 

cultural, nutritivo, organoléptico, entre 
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outros), e estabelecendo uma 

diferenciação entre o produto artesanal e 

o produto industrializado massificado. 

(GIORGI, 2015, p.103) 

Porém, o produto artesanal está dentro da ascensão de alimentos e serviços 

“gourmetizados” e a determinados padrões de consumo verificados na 

contemporaneidade, de acordo com Giorgi (2015). O termo tem como designação 

algo pertencente a uma classe social superior, de luxo, por ser “sofisticado e 

exclusivo”.  

Da mesma forma que a cachaça, bebida 

ligada majoritariamente às massas, 

passou por um processo de “elitização”, 

os grupos ligados ao atual movimento 

cervejeiro brasileiro procuram elevar a 

bebida artesanal em questão a um status 

de alimento refinado, ótimo 

acompanhamento nos mais diversos 

pratos da “alta gastronomia”. (GIORGI, 

2015, p.103) 

Por fazerem parte de um nicho muito específico, delimitado e restrito, as 

cervejas especiais apresentam um valor acima das demais bebidas industrializadas 

no mercado, além de trabalharem a questão de serem mais “naturais”. Além dos 

“mestres cervejeiros” resgatarem as tradições da bebida que as indústrias deixaram 

para trás, também inovam em novos sabores e combinações de ingredientes. A 

utilização de insumos inusitados desperta o paladar e provoca mudanças de 

hábitos de consumo nas pessoas. 

A pandemia do COVID-19 (Sars-Cov-2), que teve seu início em 2020, 

impactou o Brasil e o mundo em relação às tendências e comportamentos dos 

indivíduos. O movimento “fica em casa” que acompanhou o decreto de quarentena 

e permaneceu até 2021, trouxe uma simbologia por trás de proteger vidas. Desta 
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forma, os estabelecimentos foram obrigados a fechar e apenas serviços essenciais 

tinham a permissão de ficarem abertos. Em uma pesquisa realizada pelo IBGE em 

2020, 33,5% das empresas em funcionamento reportaram que a pandemia teve um 

efeito negativo sobre a empresa na 2ª quinzena de agosto de 2020 (IBGE, 2020). 

Ficou mais claro para o consumidor que 

há empresas que precisam de ajuda - 

comércio local, iniciativas de 

empreendedores menores, pequenos 

estabelecimentos, lojinhas, restaurantes, 

bares - e empresas que precisam ajudar - 

bancos, grandes corporações, grandes 

redes de varejo. (POMPEU, 2020, p.21) 

 As cervejarias locais estão dentro dos empreendimentos que precisam de 

suporte da comunidade para continuar prosperando. Além disso, a pandemia trouxe 

reflexões para o consumidor em relação aos produtos que compra, o impacto 

ambiental que a fabricação dos mesmos pode provocar e os benefícios que podem 

proporcionar. Por isso, existe a grande tendência das cervejarias artesanais 

estarem atentas em deixar nítido ao seu consumidor seus propósitos de existir e 

compromissos sustentáveis. De forma estratégica, os resultados podem ser 

surpreendentes.  

Porque o consumidor, no contexto da 

pandemia, está com mais tempo para 

pesquisar, está mais atento ao cenário 

que o circunda e está menos disposto a 

ser enganado ou sofrer qualquer tipo de 

perda. (POMPEU, 2020, p.21) 

Dessa forma, para compreender as ações de relacionamento e as formas de 

comunicação que as cervejarias artesanais adotaram no período de pandemia, a 
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agência Zênit realizou um estudo regional com base em marcas reconhecidas pelo 

público degustador.  

 

1.1.2 Metodología 

A metodologia de pesquisa foi baseada na observação das plataformas 

digitais da Cervejaria Berggren e de suas concorrentes diretas e indiretas na Região 

Metropolitana de Campinas (RMC) - Cervejaria Campinas, Burgman, Daoravida e 

Tábuas.  

A abordagem teve característica qualitativa, utilizando como instrumento para 

sistematização das informações e dados o quadro comparativo, sendo coletados 

no período de Março a Abril de 2021. Esta pesquisa de marketing buscou comparar 

as marcas concorrentes, sob o parâmetro da comunicação digital, para estabelecer 

as práticas de mercado adotadas num cenário complexo. As categorias construídas 

para análise foram: Identidade Corporativa; Cultura Organizacional; Produtos 

(linha, embalagem e preço); Comércio; Relacionamento; Site; Redes Sociais; 

Comunicação; Premiações; Responsabilidade Social; Classificação. A técnica da 

amostra foi a não-probabilística, de seleção intencional, sendo o tamanho de cinco 

empresas de cerveja artesanal.  

 

1.1.3 Considerações Sobre a Comunicação Digital da Berggren e Suas 
Concorrentes 

1.1.3.1 Quadro 1 - Identidade 

Apesar de ter um tempo de atuação de mercado similar a suas concorrentes, 

a Berggren se difere pelo fato de ser exclusivamente uma fabricante de cervejas. A 

empresa não abrange o mercado digital (e-commerce ou Loja Virtual) e não possui 
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contato com o consumidor direto em um espaço físico, enquanto as demais marcas 

apresentam estruturas para atendimento ao cliente, sejam elas Tap House, Bar, 

BrewPub, Delivery ou Take Away. 

Em relação ao posicionamento das marcas, pode-se identificar uma grande 

preocupação pelos aspectos da sustentabilidade no processo de produção da 

cervejaria Tábuas. Além de seguir a filosofia de “Faça Você Mesmo”, a empresa 

realmente se importa com a seleção de ingredientes naturais, além de ressaltar que 

a atividade manual é feita com muito cuidado e carinho, transmitindo a mensagem 

de resultados puramente artesanais.  

Ao se deparar com a Burgman, percebe-se que a empresa busca dar mais 

destaque ao alto padrão de qualidade em seus ingredientes, diferente da Berggren 

e da Daoravida, que direcionam a experiência entre o produto e o consumidor. 

De maneira mais sucinta e urbana, a Daoravida evidencia por meio de sua 

linguagem, peças audiovisuais, rótulos, embalagens e estética que a marca tem o 

propósito de se tornar referência, parte de um estilo de vida descontraído, destinada 

à um público que visa um lifestyle mais espontâneo e despojado.  

A identidade corporativa da Burgman, uma grande cervejaria no mercado, é 

apresentada como uma empresa jovem, com um nome respeitado e em grande 

ascensão no segmento, buscando sempre fazer novos produtos com alto padrão 

de qualidade e ingredientes puros.  

Apaixonados por cerveja especial, a Cervejaria Campinas, a qual está no 

mercado desde 2007, é inegavelmente tradicional na região. Conhecida pelo seu 

espírito jovem e aventureiro, é uma marca que buscou inspirações durante as 

viagens dos proprietários pelo mundo, trazendo em sua bagagem um estilo que se 

difere dos demais concorrentes pela sua popularidade e imagem.  
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Experiência é o brasão da marca Berggren, a qual se preocupa em entregar 

mais que cervejas para os seus consumidores, e sim, sensações e momentos 

únicos, trazendo combinações perfeitas.  

POSICIONAMENTO: A cervejaria Tábuas, possui um posicionamento com 

relação a sustentabilidade acentuado, ponto que as demais empresas deveriam 

investir. 

Um ponto que a Berggren necessita desenvolvimento em relação às demais 

marcas é a forma como ela se posiciona para o seu público, deixando de focar 

somente na experiência e buscando focar em manter um diálogo aberto com o 

consumidor, com ações que gerem engajamento e conteúdo em suas redes sociais. 

 

1.1.3.2 Quadro 2 - Concorrentes: Cultura Organizacional 

A cultura organizacional das empresas tende a transparecer comportamentos, 

costumes, hábitos, valores, ideais e alma de uma marca, por isso, na análise 

comparativa entre as concorrentes da Berggren, nota-se que a mesma tem o 

propósito de “diversificar sempre, buscando novos sabores, provando tudo que 

existe e curtindo o que vale a pena”, de acordo com o seu manifesto. A declaração 

da marca clarifica, traduz e conecta diretamente sua visão com a missão, de 

transportar a paixão pela cerveja para dentro das garrafas, em rótulos e 

experiências únicas para o consumidor. Algumas palavras chaves que englobam 

seus valores são: diversidade, conhecimento, competência, qualidade, 

responsabilidade e inovação.  

 Na construção de uma coletividade organizacional da Cervejaria 

Campinas, a marca se posiciona de maneira superior, enfatizando que sua missão 

é produzir as melhores cervejas, com variação de ingredientes de alta qualidade, 

para conseguir um sabor inigualável que satisfaz e supera todas as expectativas. A 
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empresa demonstra um tom competitivo e deseja estar entre as melhores do 

mercado, visando estabelecer um novo padrão de consumo em que as pessoas 

apreciem vários estilos diferentes de cerveja. Traduzindo os seus valores como 

marca em paixão, qualidade e satisfação. 

  A cervejaria Tábuas possui uma cultura organizacional baseada nos 

aspectos da sustentabilidade, valorizando, portanto, o processo artesanal e 

exclusivo de seus produtos. As boas práticas, sem agressões à natureza e a 

fabricação de cervejas únicas representam a visão da empresa, a qual preza desde 

suas peças de comunicação até sua missão, que a reutilização de diversas 

matérias primas para maximizar o sabor, tornando cada cerveja singular. A marca 

tem como propósito apoiar e participar do movimento sustentável e artesã.  

Com a proposta de seguir um estilo de vida urbano, a Daoravida tem a missão 

de fabricar cervejas especiais que proporcionem uma experiência descontraída e 

única ao consumidor, sendo similar com a proposta da sua concorrente Berggren. 

Porém, a diferença está nítida nos valores da marca, que são definidos a partir da 

variedade, satisfação, descontração e qualidade, bastante similares aos da 

Cervejaria Campinas. O fator destaque da Daoravida é sua comunicação 

descontraída e informal com o público, cativando-o através de rótulos e novos 

sabores. 

 Com uma missão semelhante ao da Cervejaria Campinas, apresentando-

se com superioridade, a Burgman ressalta que a empresa tem como objetivo 

produzir cervejas especiais com alto padrão de qualidade, usando produtos 

importados. Aproximando-se da visão da Cervejaria Tábuas, a Burgman também 

se preocupa com o meio ambiente e não deixa de focar sua parte visionária no 

movimento sustentável sem perder a qualidade dos produtos. Responsabilidade, 

competência, variedade e sustentabilidade são alguns valores da marca. 
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Em linhas gerais, aponta-se uma forte diferença na forma como elas 

transparecem ao público seus ideais, possuindo entre elas uma grande variedade 

de posicionamento, cada uma focando em seu próprio diferencial:  uma voltada 

para a experiência ao adquirir o produto (Berggren); buscando superar as 

expectativas do cliente (Cerv. Campinas); destacando a qualidade dos ingredientes 

usados (Burgman); outra voltada para a produção sustentável de cervejas especiais 

(Tábuas).  

Outro ponto de comparação seriam os valores de cada empresa, identifica-se 

que todas as empresas focam em qualidade, diversidade/variedade e procedência, 

logo estes são pilares fundamentais no segmento. 

Um grande diferencial presente na Berggren e da Tábuas é a sede por 

inovação, através de laboratórios de testes, sempre buscando alcançar novos 

sabores e, com isso, proporcionando experiências únicas para os consumidores da 

marca. O principal diferencial da Burgman são os ingredientes usados na cerveja e 

o uso correto da água. 

A Cervejaria Campinas é a única que coloca como diferencial a paixão por 

fazer cervejas, ponto que não fica tão explícito na comparação com as demais 

marcas. 

POSICIONAMENTO: O movimento sustentável também está presente na 

Tábuas e que as demais empresas deveriam dar mais atenção. 

 

1.1.3.3 Quadro 3 - Concorrentes: Produtos - Linha de Produtos 

O mercado de cervejas especiais possui três tipos de estilos que são clássicos 

para os produtores, Escola Americana, Europeia e Alemã. Devido a isso, as linhas 

de produtos que as empresas analisadas produzem são muito similares.  
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A Berggren tem o diferencial de possuir estilos para todos os gostos, com 

rótulos que variam entre originais leves, encorpados, ácidos, tendo também edições 

especiais com aromas e sabores da época. Suas concorrentes diretas focam mais 

no estilo clássico, apostando em rótulos mais comerciais, e de baixo custo.  

O diferencial e referência que a Berggren admira nos seus concorrentes 

indiretos é a capacidade de inovar seus sabores e aromas, com rótulos especiais 

possuindo excêntricos e diferentes componentes na produção, em sua grande 

maioria das opções são cervejas para um consumidor que já possui o paladar 

aguçado para explorar novas experiências degustando um produto inovador.  

 

1.1.3.4 Quadro 4 - Concorrentes: Produtos - Dosagem/Tamanho da 
Embalagem 

Repara-se nesse quadro as diversas formas que o consumidor consegue 

adquirir o produto, em pequena e grande escala. A Berggren, Burgman e Cervejaria 

Campinas possuem vários tamanhos de barris de chopp para o consumidor final, 

eventos, festas familiares, entre outros.  

O consumo em pequena escala da Berggren é quase que exclusivo. O cliente 

tem a opção em apenas um tamanho de embalagem se for adquirir o mesmo em 

pontos de venda (PDVs), o que não necessariamente é um ponto negativo, pois a 

garrafa de 600ml é a mais vendida e almejada no mercado, por apresentar um 

tamanho padrão ideal para cervejas premium.  

Observa-se uma alta exclusividade no produto da concorrente indireta 

Tábuas. A mesma possui apenas a opção em lata e chopp de 1L. As limitações de 

dosagem dificultam a conveniência da compra, e ao mesmo tempo chamam 

atenção daquele consumidor que busca produtos diferenciados e verdadeiramente 

artesanais.  
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1.1.3.5 Quadro 5 - Concorrentes: Produtos - Preços 

Analisando o custo-benefício de adquirir um produto premium como cervejas 

especiais e chopps artesanais, as vencedoras nesse quesito são: Burgman e 

Berggren. Estas possuem médias de preço similares, que se encaixam com o 

consumidor final, e tornam os produtos ainda mais atrativos aos olhos dos 

experientes, que apreciam uma cerveja de qualidade superior a um preço 

considerado justo comparando o valor e diferenciais dos mesmos.  

A Cervejaria Campinas possui um valor relativamente alto, porém, a empresa 

adquiriu esse ‘direito’ devido ao tamanho da demanda em PDVs das classes mais 

altas, sendo considerado um produto de altíssima qualidade e procedência.  

Os concorrentes indiretos, como apresentam processos diferentes de 

produção, armazenamento e estilo, possuem um valor extremamente elevado em 

consideração às outras empresas. Isso ocorre pela exclusividade dos produtos, os 

quais são considerados únicos e especiais para carregarem esse valor, se 

encaixando no custo-benefício que a experiência de consumir o mesmo oferece.  

 

1.1.3.6 Quadro 6 - Concorrentes: Produtos - Design de Embalagem 

Repara-se que cada empresa possui uma identidade única em seu design, 

transparecendo o lifestyle da marca. A Berggren aposta na transição entre os estilos 

urbano e moderno em suas embalagens. Já a Cervejaria Campinas aposta na 

natureza psicodélica com ligação ao diferencial e ao modelo da cerveja. Nos rótulos 

da Burgman, as fontes desenhadas, com cores fortes e caráter motociclista 

transparecem a força da marca. Quando trata-se de design de embalagens, as 

marcas citadas acima não possuem defeitos e se destacam nas gôndolas por seus 

estilos únicos. 
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A concorrência indireta não investe tanto no potencial visual que os rótulos 

podem transparecer, elas apostam mais em um estilo clássico e clean, com poucas 

informações. A cervejaria Daoravida possui o design inferior ao da Tábuas, sem 

variar seus modelos e ligar o visual ao palpável. O estilo da Tabuas se encaixa 

perfeitamente com a sua identidade como marca, transparecendo um produto 

100% artesanal, sustentável e com uma grande personalidade.  

Os conteúdos direcionados aos clientes da Berggren e Cervejaria Campinas 

são os mais qualificados. A Berggren possui pontos positivos que ninguém carrega 

e suas impressões, harmonização dos rótulos, copo ideal para consumir, estilo, IBU 

(acidez), induz a experiência de consumir o produto como a mais completa.  

A concorrente direta, Cervejaria Campinas, aposta na autenticidade e 

qualidade de seu produto, fazendo questão de adicionar seus prêmios e 

informações sobre o modelo e sabor da mesma nas embalagens. A concorrência 

indireta deveria se espelhar nas marcas pois não investem e transparecem a 

qualidade/diferenciais de seus produtos nos rótulos.  

Em relação aos produtos exclusivos, fora a cerveja em si, a Berggren perde 

para a concorrência. Além de não divulgar corretamente suas opções de kit 

presente, copos de vidros, entre outros, a empresa não tem variedade e 

investimento na área de merchandising. Já a Burgman vence na categoria de 

produtos exclusivos, oferecendo souvenirs, belos growlers e diversos kits 

presentes. Desta forma, a empresa contribui para a experiência de consumir não 

só a cerveja, mas a marca por completo. A Cervejaria Campinas investe na 

divulgação de seus produtos exclusivos, sendo eles kits presentes e growlers com 

tamanhos e materiais diferentes.  
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1.1.3.7 Quadro 7 - Concorrentes: Formas de Comércio  

Com base na pesquisa realizada, a Burgman é a marca que mais se destaca 

no mercado na questão de alcance e qualidade da distribuição. A empresa 

conquistou com força o seu espaço no estado de São Paulo, saindo disparada na 

frente de todos da concorrência. 

A Berggren, em crescimento contínuo, tem alto potencial para alcançar suas 

concorrentes diretas, Burgman e Cervejaria Campinas, porém, a marca não expõe 

seus pontos de venda em sua comunicação, logo, o consumidor possui dificuldade 

em encontrar os produtos da marca em localidades próximas a ele. Já a 

concorrência anuncia seus PDVs nas plataformas online (site e redes sociais), 

sendo mais acessível e prático para os apreciadores consumirem os produtos. 

A Cervejaria Campinas conquistou os consumidores da Região Metropolitana 

de Campinas (RMC) não só pela tradição, mas também por divulgar todos os PDVs 

que seu produto é comercializado, transparecendo uma enorme confiança e 

qualidade em seus parceiros.  

As concorrentes indiretas, Tábuas e Daoravida, contam somente com seu 

próprio ponto de venda estilo BrewPub. Analisando as duas empresas, repara-se 

que faz parte da essência das marcas a produção, a venda e o consumo serem 

reunidos em um mesmo local. Com o objetivo de expandir os negócios, a Tábuas 

possui um e-commerce com a opção de distribuição para todo o Brasil. Devido ao 

diferencial de seu produto e personalidade única, apreciadores em outras cidades 

e estados podem adquirir e consumir a cerveja, não apenas na Tap House em 

Barão Geraldo, Campinas/SP.  
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1.1.3.8 Quadro 8 - Concorrentes: Relacionamento  

A fim de proporcionar um vínculo com os consumidores da marca, as 

cervejarias destacam-se em suas estratégias de marketing digital, ações 

promocionais, proporcionando relações públicas e fidelidade. Centrando na 

Cervejaria Berggren, a qual se destaca por criação de conteúdo relevante, tanto em 

formato audiovisual (redes sociais e plataformas digitais) quanto em formato 

tradicional (site e blog), seus métodos de engajamento contam com 3 grandes 

eventos anuais realizados na própria fábrica em Nova Odessa: St Patrick's Day, 

Rock in Bier e Oktoberggren. Além disso, realizam sorteios, proporcionam um Tour 

Cervejeiro na fábrica e um Curso de Mestre Cervejeiro, onde ensinam os 

interessados a produzirem seu próprio produto artesanal. Pelo fato da empresa não 

contar com um espaço físico para atendimento de pessoa física, em que haveria o 

contato direto com o consumidor final, a marca perde alguns pontos quando 

comparada com os seus concorrentes, os quais todos possuem ou uma Tap House, 

ou são um BrewPub.  

A Cervejaria Campinas, a mais tradicional na Região Metropolitana de 

Campinas (RMC), apresenta, além da visita à fábrica, um formato de reality show 

onde os participantes fabricam cervejas para competir entre as equipes. Esta ação, 

além de gerar engajamento e visibilidade, está dentro das estratégias promocionais 

da marca. Com um leque mais diversificado de ações e propostas de 

relacionamento, a Cervejaria Campinas produz um excelente conteúdo nas redes 

sociais e blog, investe em posicionamentos no site de buscas Google, produz 

conteúdos usando recursos audiovisuais e está ativamente na mídia. Em seus 

eventos, o co-marketing está presente, fechando parcerias com food trucks, além 

de proporcionar eventos pontuais relacionados à determinadas datas, como Super 

Bowl e Champions League, além da Tria de Campinas e o Fim de Semana 

Cervejeiro estarem marcadas no calendário anual da marca, ocorrendo com 

frequência. A carta de produtos da Cervejaria Campinas vai além da convencional 
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cerveja, oferecendo peças exclusivas como copos, kits com growler de cerâmica 

ou de vidro, ou mesmo um growler térmico em aço de 1,9L para cerveja vendido 

separadamente.  

Em comparação, a Cervejaria Burgman, a qual apresenta um número 

reduzido de estratégias de relacionamento, porém com eficácia, conta com a 

exibição de produtos, promoções e sorteios em suas redes sociais e venda de 

produtos exclusivos de merchandising. Dentre as ações destacadas está o serviço 

de Drive Thru, onde o consumidor pode passar e retirar os produtos desejados, e 

um sistema auto service de chopp dentro da fábrica, algo inovador e único 

comparado com a sua concorrência. Este Tap Room e Loja dentro da cervejaria 

funciona da seguinte maneira: o indivíduo retira um cartão de consumo na entrada, 

que, ao aproximá-lo das torneiras, a pessoa indica a quantidade que gostaria que 

fosse liberada da torneira na tela individual acima, e assim, a mesma destrava e o 

indivíduo se auto serve. 

Já em uma análise de relacionamento da Daoravida, não foram identificadas 

estratégias promocionais, apenas de relações públicas que, no caso, seria apenas 

uma: o evento “Daoravida Music ‘N’ Food” realizado na própria cervejaria. O 

investimento em peças audiovisuais e a preocupação da marca em transmitir a 

seriedade das fotos e vídeos em suas redes sociais, onde possui contato direto 

com os consumidores finais, são grandes. A empresa ainda impacta seus 

consumidores com postagens em seu blog sobre o “Cliente do Mês” e busca 

aproximá-los através de um FoodLab, com chefe exclusivo aos fins de semana. A 

ausência de um site ou e-commerce deixam a desejar, principalmente para aqueles 

que desconhecem a marca, influenciando na conexão entre empresa e prospect. 

Bem como a Daoravida, a Cervejaria Tábuas não possui um site para 

depositar conteúdos relevantes na conquista de novos consumidores da marca, 

porém, se diferencia na questão do e-commerce, onde disponibiliza sua curta carta 

de produtos e peças exclusivas de merchandising, como camisetas. No quesito de 
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eventos, a Tábuas celebra os lançamentos de novas linhas de cerveja e também 

possui o Fresh Beer on Tap, onde conta com co-marketing com food trucks e 

apresentações de música ao vivo. Outra forma de fidelização, é a harmonização de 

suas cervejas com pratos que combinam, por isso contam com um 

restaurante/cozinha exclusiva no local. 

 

1.1.3.9 Quadro 9 - Concorrentes: Presença Online - Site 

Ao decorrer da evolução das plataformas digitais, as páginas na web, também 

conhecidas como site, ficaram arcaicas e tradicionais ao meio de tantas redes 

sociais, porém a presença das mesmas é indispensável na estruturação da marca 

no mundo online. 

Classificando a Cervejaria Berggren diante o cenário de suas concorrentes 

diretas e indiretas, pode-se afirmar que a mesma apresenta elementos visuais 

esteticamente excelentes, conteúdos relevantes, didáticos, informativos, 

transmitindo uma essência de profissionalismo e credibilidade, além de seguir um 

lifestyle próprio em que as pessoas podem se inspirar e fazer parte do movimento. 

Sua navegabilidade e interatividade se destacam, tendo páginas intuitivas e de fácil 

acesso. A qualidade das imagens, a padronização das subpáginas e a atratividade 

visual disseminam sensações positivas de confiabilidade no produto, em sua 

qualidade e no nome que carrega. Suas cores predominantes, tons escuros de 

preto e cinza, e a harmonização de tipografia contribuem para o sentimento que 

leva a página da web. A mesma também dispõe de um blog com resenhas dos 

eventos realizados acompanhando fotos, a agenda dos próximos, sobre suas linhas 

de produtos e processos na fábrica, contabilizando 17 postagens desde 2020.  

Com ótima navegabilidade, porém a desejar na interatividade e na qualidade 

das imagens, a Cervejaria Campinas apresenta as cores branca, laranja e preto em 

suas faces, as quais não seguem uma padronização de fontes, se diferenciando 
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entre subpáginas, além da ausência de vetores, o que prejudica o didatismo do site 

em geral. Em relação ao conteúdo, que se destaca com a qualidade e relevância 

apresentada em comparação aos seus competidores, o blog da Cervejaria 

Campinas aborda 32 postagens com assuntos relacionados ao produto, notícias 

sobre o empreendimento, curiosidades sobre o mercado cervejeiro e seus 

ingredientes, deixando explícito a tradição que a empresa carrega desde sua 

primeira postagem em 2016. Diante a todos os tópicos citados, pode-se concluir 

que os sentimentos que a página da web carrega são de popularidade, falta de 

exclusividade e convencional. 

Em aspectos digitais em geral, a Cervejaria Burgman não cumpre com as 

expectativas esperadas, por conta da falta de enriquecimento do seu site e de 

conteúdo, não possuindo uma página destinada a um blog. Sua estética não é 

chamativa, porém, não deixa de especificar informações sobre cada linha/estilo 

produzido. Com cores cinza e branco, a padronização de tipografia está presente, 

bem como a atratividade visual e a qualidade das imagens, as quais não se 

destacam entre as demais marcas. Após a navegação na página, afirma-se que a 

essência sentida é de popularidade e falta de informação. 

Dentro da concorrência indireta encontram-se a Cervejaria Daoravida e a 

Cervejaria Tábuas, as quais são as piores classificadas no quesito dos sites, 

apresentando somente blog e loja online, respectivamente. Com cores 

predominantes preto, branco e bege, a Daoravida possui apenas uma única página 

com informações básicas, como endereço, telefone e o link para as redes sociais. 

Já o blog, o qual foi encontrado por casualidade pois não é mencionado nem na 

página web nem em seu Instagram e Facebook, retrata 49 postagens sobre 

assuntos como “Cliente do Mês”, história da cervejaria, detalhes de seus produtos 

e ingredientes utilizados. Já a Cervejaria Tábuas destinou seus investimentos em 

demais plataformas para sua visualização no universo digital, como um e-

commerce exclusivo onde menciona mais particularidades das linhas/estilos de 
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produto. Em sua página web, apenas indica botões call to action, para realizar um 

pedido via iFood, Delivery ou comprar na loja virtual.  

 

1.1.3.10 Quadro 10 - Concorrentes: Presença Online - Redes Sociais 

As redes sociais dominam e avançam cada vez mais, no Brasil e no mundo, 

sendo que as principais mais usadas e acessadas são: Instagram, Facebook e 

Youtube. No Brasil, mais de 60% da população está ativa nas redes (CONTROL F5 

MKT, 2019). 

No entanto, é claro, cada uma possui suas funcionalidades e peculiaridades. 

Para compor as estratégias de marketing digital o uso correto das redes sociais 

dentro do mundo empresarial é crucial e não basta apenas usar todas, a certa é 

aquela onde o público-alvo de cada empresa se encontra. As redes sociais já fazem 

parte das estratégias de marketing digital para posicionamento orgânico, que nada 

mais é do que os resultados naturais dos mecanismos de busca, esses resultados 

naturais significam que não é necessário investimento em mídia, anúncios e outras 

formas de divulgação. Contudo, a Berggren e suas concorrentes analisadas nesta 

pesquisa não possuem um canal informativo, posicionado e expressivo, 

compartilhando quase que em igualdade a baixa qualidade se tratando do uso 

dessa ferramenta. Além disso, a pregnância nas redes é ínfima. 

Dentro da pesquisa e análise, foi verificado o comportamento da empresa e 

suas respectivas concorrentes a respeito de como cada uma faz uso de suas redes 

sociais. Tanto a Berggren quanto a concorrência fazem mau uso, e tem baixa 

presença. O objetivo de estarem nessas redes é proximidade com o público, 

visibilidade, fácil e rápida divulgação da marca e seus produtos como também 

atingir mais públicos, porém da forma como são gerenciadas as redes sociais, 

dificilmente esses objetivos podem ser alcançados com êxito. 
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No caso da Berggren, melhorar o branding, organizar o tráfego de marketing, 

construir uma identidade com pregnância, definir em que rede o seu público-alvo 

se concentra e estar mais disposto a engajar seriam alternativas importantes para 

um melhor resultado no uso das redes, contribuindo para uma futura fidelização do 

consumidor. 

De todas as cervejarias observadas, apenas a Daoravida não dispõe de canal 

no Youtube e de todos os recursos disponibilizados na plataforma Instagram, 

somente a Cervejaria Campinas faz uso da ferramenta Guia.  

Com o objetivo de aprofundamento na rede social Instagram, a Berggren foi 

analisada em conjunto com suas concorrentes. Iniciando pela Berggren, a qual 

possui postagens desarmônicas em seu feed, a marca não apresenta uma 

identidade visual assertiva e de pregnância. A atualização dos conteúdos é de ruim 

a regular, tendo postagens com 2 a 4 dias de espaçamento. O seu conteúdo foca 

no processo de fabricação e envase, divulgação de produtos e repostagem de 

clientes, porém o engajamento do público é baixo. A Cervejaria Campinas, apesar 

das imagens poluídas e dissonantes, identifica-se a possível tentativa de 

organização emoldurando as imagens no feed de branco. A postagem é regular, 

com frequência de 1 por dia ou a cada 2 dias. Seu conteúdo é direcionado para 

divulgação de produtos, premiações, processo de produção e curiosidades, e o 

engajamento do público é médio a bom, havendo postagens com até 24 

comentários. A outra concorrente, Burgman, também possui um feed poluído e o 

mais desordenado das três. A constância de postagens é baixa com espaços de 

quase uma semana. O conteúdo é voltado ao produto, promoções e fabricação, e 

o engajamento do público é insignificante, havendo postagens com zero 

comentários. 

Na concorrência indireta, a Daoravida possui um feed harmonioso, 

normalmente seguindo uma paleta de cores e com produções e composições 

fotográficas muito bem executadas. Sua periodicidade de publicação é boa, com 
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espaçamentos entre as postagens de até 2 dias, no entanto apresenta baixo 

engajamento. O conteúdo é direcionado para produtos e serviços no ponto de 

venda. No perfil da cervejaria Tábuas, as postagens são organizadas e possuem 

conexão, seguindo a linha estética da embalagem do seu produto, com 

composições fotográficas muito bem executadas e uma cuidadosa paleta de cores. 

A constância nas postagens é boa, apresentando um espaço de 2 a 3 dias entre 

elas, porém o engajamento do público é ordinário, havendo melhor interação em 

conteúdo como vídeos. Muitas publicações chegam a apresentar zero comentários. 

As peças e textos publicados no feed da marca são voltados aos produtos e 

serviços da cervejaria. 

 

1.1.3.11 Quadro 11 - Comunicação: Linguagem das Marcas 

Analisando a linguagem das marcas, nota-se uma comunicação sempre muito 

convidativa entre elas. A identidade visual, uso de cores e o padrão na linguagem 

que se comunicam é marcante em cada uma delas. A personalidade de cada 

empresa é única. 

A Berggren, faz ligação direta com seus consumidores. O slogan “Viva a 

Experiência” carrega seu posicionamento, manifestado em suas comunicações 

através de informações, conteúdos e marketing de experiência, um dos grandes 

diferenciais da empresa. Dentre as ações promovidas pela marca, estão cursos 

sobre o ramo de cervejas artesanais aos seus consumidores (Mestre Cervejeiro) e 

um Tour Cervejeiro na fábrica, atraindo ainda mais interessados pela 

marca/produto.  

Em uma linguagem informal, a marca traz conteúdos e interações para a 

venda dos produtos, articulando lançamentos sazonais e edições especiais nos 

aniversários da empresa. O perfil da Berggren na rede social Instagram enfatiza o 
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compartilhamento de momentos em que seus consumidores vivem suas 

“Experiências Berggren”, criando assim, uma relação direta com os mesmos. 

A Berggren e Cervejaria Campinas são concorrentes do mesmo porte, sendo 

empresas que dão destaque no processo de fabricação, na exposição dos produtos 

e na rotina dentro das suas instalações de produção, fortalecendo a credibilidade 

aos seus rótulos. Possuir total atenção e dedicação ao oferecer um produto de 

qualidade e entregá-lo nas melhores condições, são pontos referenciais no 

mercado para ambas cervejarias da Região Metropolitana de Campinas (RMC). 

A Cervejaria Campinas traz em suas comunicações uma abordagem mais 

chamativa e atraente de todas as outras empresas em análise, carregando uma 

linguagem direta e informal. Através da criação de conteúdo orgânico ligado aos 

produtos, satisfação do cliente, promoções de vendas e interatividade em todas as 

plataformas ativas, a empresa apresenta uma boa postura em relação a linguagem 

da marca. 

Personalidade na comunicação é a chave para a fixação dentro deste 

segmento de cervejas artesanais/especiais, principalmente quando trabalhada nas 

mídias digitais, transformando o produto e o lifestyle da marca desejáveis e 

atraentes para os consumidores. 

Com foco no produto, a Burgman aborda conteúdos informais nas plataformas 

digitais que está presente. Sua comunicação tem como alvo promoções de vendas, 

evidenciando para o consumidor seus benefícios, como brindes, preços variados, 

combos, de forma que o apreciador de cerveja seja convencido a adquirir o produto. 

O feed da marca na rede social Instagram, por exemplo, não segue um padrão e 

não possui identidade visual construtiva, além de apresentar falhas na tentativa de 

manter o perfil carregado de informações, o que impossibilita uma navegação mais 

frequente do consumidor. 
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As concorrentes indiretas Daoravida e Tábuas possuem uma comunicação 

mais segmentada. Por serem cervejarias menores e locais, ambas têm foco na 

fabricação de produtos exclusivos e limitados, apostam na personalidade e 

essência da marca como chave para se comunicar com seu público. Apresentam 

um feed planejado e padronizado, transmitindo a ideia de um produto sofisticado e 

premium, fator o qual deixa seus rótulos ainda mais atraentes e desejáveis.  

Em linhas gerais, o foco principal na comunicação de todas as cervejarias é o 

produto em si. Porém, se preocupam em trazer conteúdo relacionado ao ramo 

(receitas, harmonização de rótulos, vídeo-aula de culinária), informações 

institucionais (processo de produção, procedência da matéria-prima, ações sociais) 

e inovação (lançamento dos mais diferentes sabores, tendências). 

Um dos principais pontos falhos da Berggren é a falta de padronização na 

comunicação, afetando no diálogo com o consumidor e a instabilidade da 

divulgação de conteúdos desconexos. Por meio de uma comunicação planejada e 

estável, sua imagem e linguagem ocasionarão lembrança, impacto e 

reconhecimento. 

 

1.1.3.12 Quadro 12 - Concorrentes: Premiações 

Analisando as premiações das cinco empresas presentes nesta pesquisa, 

percebe-se que todas ganharam por pelo menos uma vez, premiações e 

colocações em importantes festivais e competições do segmento. Em relação a 

quantidade de conquistas, a Cervejaria Campinas e a Daoravida têm mais prêmios 

e nomeações que as demais, enquanto a Burgman e a Tábuas são as que 

ganharam menos prêmios até os dias de hoje.  

A Cervejaria Campinas recebeu medalhas de ouro, prata e bronze em seis de 

seus produtos na World Beer Awards em Londres. No Concurso de Cervas de 
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Blumenau, ganhou a medalha de bronze com a cerveja estilo American IPA, e com 

o mesmo produto concorreu na Copa Cervezas de America GCA no Chile em 2019 

e ganhou a primeira posição na competição. 

Com dois bronzes no Concurso Nacional de Cerveja, um prata e um ouro na 

World Beer Awards em Londres em 2019, a Burgman não recebeu tantos títulos, 

porém foram relevantes para a imagem da marca e sua posição no mercado. A 

empresa ganhou as medalhas de prata e ouro em dois de seus produtos na Copa 

Cervezas de America GCA no Chile em 2019, a Burgman Red Ale ficou em segundo 

lugar no Festival Brasileito de Cerveja Blumenau e a Burgman Cosmonauta Brown 

American Beer ficou em terceira posição no Festival Brasileiro da Cerveja em 2016. 

A que recebeu mais prêmios em uma competição foi a Daoravida no World 

Beer Awards em Londres em 2019, conquistando 4 medalhas de ouro, 1 de prata 

e 3 de bronze. Além disso, participou do Festival Brasileiro de Cerveja Blumenau e 

ganhou ouro em seu produto chamado Labirintite - Cerveja Forte Tripel. 

Apresentando apenas uma premiação, que foi em parceria com a cervejaria 

Daoravida, a Tábuas recebeu ouro com o produto chamado Manchinha no World 

Beer Awards em Londres em 2019. 

No caso da Berggren, a empresa não ostenta quantidade em premiações, 

ganhou colocações em 3 competições diferentes, sendo elas: Festival Brasileiro da 

Cerveja 2015, Festival Brasileiro da Cerveja Blumenau, SC 2016 e V Concurso 

Brasileiro de Cervejas Blumenau, SC 2017. Internacionalmente, a empresa 

conquistou os seguintes títulos: Bronze na European Beer Star 2014, ouro na The 

Great South Beer Cup IV 2014, prata na U.S Open Beer Championship Atlanta 2014 

e bronze na Australian International Beer Awards.  
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1.1.3.13 Quadro 13 - Concorrentes: Responsabilidade Social 

Após a realização de uma pesquisa no sites e redes sociais das marcas 

estudadas, observa-se que as cinco empresas estão engajadas em ações que 

apoiam ONGs dos mais variados pilares: animais de rua (Cervejaria Campinas), 

arrecadação de alimentos para os necessitados (Berggren), arrecadação de fundos 

para hospitais (Tábuas), conscientização sobre o uso água (Burgman), 

posicionamento com relação ao abuso de animais (Daoravida). 

As ações que carregam maior destaque seriam aquelas patrocinadas pela 

Tábuas, Daoravida e Cervejaria Campinas, por aplicarem em seus rótulos e 

identidade um conteúdo transparente, de defesa e razão sociocomunitária, 

reforçando ainda mais a responsabilidade social e visibilidade positiva que a marca 

carrega.   

Atualmente, de todas as concorrentes, a Burgman é a única que não está 

inserida na campanha “Unidos Contra a Fome”, que engloba as treze cervejarias 

do Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas, tendo como objetivo a 

arrecadação de alimentos para instituições de caridade. 

Em relação aos certificados atribuídos às marcas, a única que se destaca é a 

Berggren, a qual foi renomeada com a cerveja Catharina Sour, primeiro estilo de 

cerveja brasileiro que foi aceito pelo BJCP (Beer Judge Certification Program), uma 

organização de certificação mundial para juízes de cerveja e bebidas fermentadas. 

Isso reflete na reputação e contribuição de imagem de marca, principalmente por 

ser um título válido em países estrangeiros que possuem referência no mercado 

cervejeiro artesanal.  
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1.1.4 Considerações Finais  

Após a coleta de dados em relação à concorrência da cervejaria Berggren, é 

possível identificar diversos pontos positivos que a marca se destaca no mercado, 

e outros que deixam a desejar, principalmente em sua imagem, identidade e 

comunicação.  

Como plano de ação, a empresa deveria investir em estratégias para 

consolidar o seu posicionamento no marketing digital, além de trabalhar na 

construção de uma identidade visual, com harmonização e padronização de cores, 

fotos, conteúdo, transparecendo seus diferenciais, lifestyle e qualidade. 

A marca possui alto potencial de crescimento no mercado que está inserida, 

com um produto autêntico e de procedência garantida. Porém, suas redes sociais 

e sua comunicação não enfatizam seus pontos fortes. Através de estratégias como, 

inovar na elaboração de conteúdos, divulgar informações interativas, úteis e 

relevantes para o público, ousar da criatividade no desenvolvimento de um plano 

estratégico de comunicação para as plataformas digitais, atribuir mecânicas 

audiovisuais, se envolver e se posicionar quanto às causas atuais, como 

sustentabilidade, pilar fortemente pregado nos valores da Tábuas, por exemplo.  

Um ponto que a Berggren necessita desenvolver em relação às demais 

marcas é a forma como ela se posiciona diante o público-alvo, centrando-o em sua 

comunicação. Hoje, a marca se preocupa mais na exposição de seus produtos ao 

invés de investir no diálogo direto com os apreciadores de cerveja. 

Além da lacuna na maneira de se comunicar, a empresa falha na fixação, 

definição e concretização do seu branding, logo, no despertar das sensações e na 

criação de conexões conscientes e inconscientes quando se trata da Berggren no 

mercado, a fim de alcançar uma personalidade da marca na mente do consumidor 

de cerveja. Desta forma, com uma identidade pregada, o mesmo se conectará 

verdadeiramente com os propósitos, valores e ideais da cervejaria, as quais vão 
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muito além de seu produto. A “Experiência Berggren” deve ser melhor 

contextualizada e explicita, proporcionando um lifestyle que o seu público-alvo 

almeja. 

 Enquanto a Cervejaria Campinas possui uma aba exclusiva em seu site 

destinada aos seus PDVs, a Berggren não informa ao consumidor ou interessado 

onde pode-se encontrar o produto. O fato da empresa não divulgar onde suas 

cervejas são comercializadas dificulta o acesso das mesmas ao público. Por esse 

motivo, é necessária a criação de um espaço aberto onde será informado os pontos 

de venda que os produtos estão presentes, sendo nas redes sociais ou no site, 

deixando-os mais visíveis e acessíveis. Desta forma, o customer experience da 

Berggren será favorecido, pois a experiência que o consumidor ou prospect tem 

com a marca se inicia no primeiro contato e/ou na busca pelo produto, antes mesmo 

do indivíduo provar a cerveja. 

Um ponto identificado é que a marca utiliza mecânicas para gerar 

engajamento com uma linguagem informal e direta, através de assuntos que 

despertam a curiosidade das pessoas, como os tipos de harmonizações possíveis 

para cada estilo de cerveja. Além disso, a empresa se atenta na divulgação de 

cursos que eles disponibilizam diretamente na fábrica, como Mestre Cervejeiro, e 

tours realizados também na fábrica.  

Apesar de organizado e com uma estética agradável, o site da marca 

necessita de um upgrade. A falta de informação para o consumidor final é um déficit 

muito grande, não possuindo direcionamento para canais de venda online 

secundários, como Whatsapp, iFood, Goomer, entre outros. Com as tendências de 

mercado e a exigência do público, é de suma importância que a empresa invista 

em um aba direcionada ao e-commerce, adicionando também contatos de compra 

em seus canais de comunicação.  

A apresentação visual dos rótulos modernos dá destaque aos produtos nas 
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prateleiras, porém, para concorrer com as demais marcas que também apresentam 

embalagens chamativas, é preciso atrair os consumidores de cerveja com o valor 

agregado que a marca oferece. Fazer uso de QR Codes direcionando para playlists 

exclusivas que harmonizam com o estilo, ou para uma landing page com receitas 

gastronômicas ou informações adicionais sobre determinado produto adquirido, são 

alguns exemplos.  

O marketing de causa está inserido no posicionamento das grandes 

cervejarias, tanto em sua comunicação quanto na participação de eventos sociais, 

apostando em conectar a marca com acontecimentos de contribuição 

socioambiental. O público reconhece as atitudes positivas e passa a admirar os 

valores e o propósito da empresa no meio em que está. Por essa razão, a Berggren 

deveria investir, como suas concorrentes Tábuas e Daoravida, na preocupação e 

responsabilidade em comunicar, participar e apoiar eventos destinados a causas e 

ações sociais e ambientais.  

Deste modo, a agência detecta a necessidade de traçar um plano estratégico 

voltado a fixação da Berggren no mercado, além da estruturação do branding e 

identidade, a fim de estar ativamente presente nas redes sociais, usando-as de 

forma planejada e alinhada com os princípios, valores e personalidade da marca. É 

preciso atrair e reter o consumidor cervejeiro, despertando-o curiosidade e desejo 

em fazer parte do lifestyle e da experiência de consumir os produtos Berggren. 

 

1.2 PESQUISA DE MARKETING – DELINEAMENTO DO PÚBLICO-ALVO A 
PARTIR DOS PONTOS DE VENDA 

1.2.1 Introdução 

A pesquisa diz respeito à identificação e segmentação do perfil do consumidor 

da Cervejaria Berggren na cidade de Campinas/SP, realizada inicialmente a partir 
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da seleção de dezessete pontos de vendas que comercializam os produtos 

Berggren, no mês de agosto de 2021. Os estabelecimentos foram identificados em 

oito bairros distribuídos nas áreas urbanizadas de Campinas, sendo elas: Barão 

Geraldo, Taquaral, Nova Campinas, Cambuí, Mansões Santo Antônio, Ponte Preta, 

Jardim do Trevo e Vila Brandina.  

 

1.2.2 Metodologia  

Esta etapa da pesquisa de marketing teve abordagem qualitativa, sendo 

utilizado as ferramentas digitais para georeferenciamento dos PDVs, sendo o 

quadro comparativo o instrumento que apresenta de forma sintética as informações 

coletadas (Anexo 16).  

 Os objetivos principais ao estabelecer os bairros foram de traçar as 

características dos PDVs e seu entorno, além de projetar o perfil do potencial 

público-alvo de nossa campanha de comunicação para a Cervejaria Berggren, para 

que o planejamento estratégico de marketing, as ações de mídia e relações 

públicas tenham o impacto esperado. Para tanto, definimos que a forma mais 

assertiva de relacionar as informações coletadas para a extração dos resultados foi 

a partir da segmentação dos PDVs em três tipos de serviços: varejo (mercado, 

supermercado), bares e restaurantes.  

 

1.2.3 Considerações Sobre o Perfil do Consumidor 

1.2.3.1 Varejo 

A origem do varejo teve início aproximadamente entre os anos 9000 e 6000 

a.C, através do “escambo” com animais, como camelos, ovelhas e vacas. A 

negociação se tornou profissional na Mesopotâmia, em 3000 a.C, quando algo 
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parecido com o dinheiro começou a ser utilizado para esse tipo de comércio. 

(NOVO VAREJO, 2021) 

Por volta de 800 a.C, o varejo ganhou força quando os mercados surgiram na 

Grécia Antiga, quando os comerciantes passaram a trocar itens em um lugar 

batizado de Ágora. E, futuramente, em 200 a.C na China, quando foi criado o ábaco, 

que ajudou a contar os ganhos dos varejistas antigamente. (NOVO VAREJO, 2021) 

O varejo é um setor da atividade econômica que realiza as vendas 

diretamente para o consumidor final em pequenas quantidades, proporcionais à 

demanda dos consumidores.  

De acordo com as informações levantadas, nota-se que o perfil dos 

consumidores da Berggren na rede de supermercados Dalben Mansões, Dalben 

Barão Geraldo, Dalben Taquaral e Mercado Cacimba em Barão Geraldo, 

compartilha das seguintes similaridades: homens e mulheres entre 23 e 55 anos 

das classes A e B, com foco especial na B+, moradores de centros urbanos, em 

geral com nível de escolaridade superior completo, são adeptos de produtos 

diversificados e requintados.  

Este público em especial preza por qualidade, buscando locais de compra em 

que se encontra uma grande variedade de produtos premium, homemade, e das 

melhores marcas dos segmentos. A praticidade e conforto na hora de adquirir 

serviços e bens materiais entra na lista das prioridades para esses indivíduos, os 

quais sempre optam por formas de atendimento personalizadas ao obter seus 

produtos, e por PDVs próximos a sua localização, fazendo com que sua locomoção 

seja rápida e assertiva. 

Em geral, os consumidores frequentadores dos respectivos PDVs possuem 

fortes atividades de cunho cultural, estilo de vida saudável e prezam por boas 

experiências gastronômicas, fora ou dentro de casa. Além disso, a localização 
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próxima aos centros universitários da cidade de Campinas, favorece a presença de 

indivíduos estudantes que prezam pela qualidade de vida. 

 

1.2.3.2 Bares 

O consumo e os locais de venda de bebidas alcoólicas estão presentes na 

sociedade ao longo da história da humanidade. O conceito de tavernas surgiu na 

época dos romanos, quando o ambiente representava, em muitas regiões do 

continente europeu, o local de encontro dos moradores da localidade, onde, além 

de consumir bebidas alcoólicas, as pessoas se reuniam, se divertiam e também 

discutiam assuntos de interesse comum. (i9 MENU, 2021) 

No início, as tavernas eram espaços abertos, sem separações ou divisórias, 

onde os clientes circulavam livremente e tinham acesso aos armazenamentos e 

estoque do estabelecimento, gerando conflitos. Essa situação fez com que os 

proprietários isolassem os armários por meio da colocação de tábuas de madeira 

no local das tavernas para evitar o acesso de clientes no local restrito, o que, em 

pouco tempo, passaram a funcionar como balcões. (i9 MENU, 2021) 

No século XVIII, as tavernas passaram a instalar barras que protegiam os 

balcões. Estudantes americanos que estudavam na Europa levaram o conceito aos 

Estados Unidos, popularizando o nome “bar”, barra em inglês. Desta forma, 

passou-se a designar todos os estabelecimentos que adotavam a medida e 

realizavam a venda de bebidas alcóolicas. (COLUNISTA PORTAL EDUCAÇÃO, 

2021) 

Os PDVs coletados para a pesquisa do público-alvo da cervejaria Berggren 

na cidade de Campinas, com características em comum do segmento de bares, 

são: Calzoon, Bar Sta Genebra, Golden Malt, Tap House Berggren, Botequim da 

Zepha e Boteco do Formol. Observa-se que, apesar das diferenças de estilos 
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comerciais, estrutura e proposta dos estabelecimentos, é possível localizar pontos 

similares no que diz respeito ao perfil de consumo do público centrado. 

Na projeção da média demográfica dos consumidores nos bares selecionados 

para a pesquisa, identifica-se que os mesmos são homens e mulheres, dos 27 aos 

48 anos, pertencentes às classes A e B, com foco na classe B, com ensino superior 

completo, residentes nas regiões urbanizadas de Campinas. 

Algumas das características em comum dos indivíduos que frequentam os 

comércios elegidos são: apresentam traços comportamentais fortes, personalidade 

única, com opiniões formadas, possuem costumes de ter a vida social agitada, 

sempre reunindo amigos e familiares, em bares, restaurantes, pubs, clubes e casas 

de shows.  

Este perfil de consumidor é apto às saídas noturnas mais alternativas, 

buscando sempre novas experiências em locais temáticos, autênticos e com 

música ao vivo. Os indivíduos que frequentam tais bares são exigentes em relação 

ao que vão consumir e usufruir, selecionando os estabelecimentos com produtos 

típicos e artesanais. Os mesmos podem escolher desde algo tradicional, como uma 

garrafa de 600ml e comida de boteco, até algo mais característico e específico, 

como um hambúrguer artesanal acompanhado de um chopp sour.  

 

1.2.3.3 Restaurantes 

O conceito de restaurante nasceu antes da Revolução Francesa (1789 - 

1799), quando os franceses possuíam estabelecimentos que ofereciam comida aos 

viajantes. Haviam horários específicos para servir a refeição e o cardápio era 

decidido pelo dono do local. Apenas em 1782, o Antoine Beaubillers fundou em 

Paris, o primeiro restaurante seguindo o conceito usado até os dias de hoje. Com 

uma equipe treinada de garçons, um salão estruturado e elegante, uma cozinha 
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com ingredientes de qualidade e adega. E assim, os franceses criaram o hábito de 

“comer fora”. (CODE MONEY, 2021) 

Em uma pesquisa realizada em 2011, pela Faculdade de Engenharia de 

Alimentos da UNICAMP, que tinha como objetivo avaliar o comportamento 

alimentício e a frequência de consumo de refeições realizadas fora do domicílio de 

consumidores do município de Campinas/SP, apontou que 38,8% (sexo masculino) 

e 30,4% (sexo feminino) dos entrevistados relatam almoçar de quatro a sete vezes 

e jantar de uma a três vezes por semana fora de suas casas. (Salay, E., Sanches, 

M., 2011).  

O desenvolvimento exponencial da urbanização, as diferenças 

socioeconômicas e culturais, as mudanças na composição familiar e no 

comportamento das pessoas, a influência dos meios tecnológicos, entre outros, 

impactaram e provocaram o crescimento do consumo das refeições fora do 

domicílio.    

No processo de avaliação dos pontos de venda da cerveja Berggren na cidade 

de Campinas, foram identificados dois estabelecimentos com características de 

restaurante: a Panetteria Di Capri, que leva o nome da família Di Capri e está 

localizada paralela a uma das principais avenidas do bairro Barão Geraldo; e o Si 

Señor, restaurante estilo TEX-MEX, uma miscigenação da cultura e culinária 

americana (especialmente a cozinha Texana - Texas/EUA) e da mexicana, 

estabelecido nos centros comerciais Campinas Shopping e Shopping Iguatemi 

Campinas. A média demográfica desse perfil de consumidor são homens e 

mulheres, dos 24 - 49 anos, pertencentes às classes A e B. 

A empresa possui uma forte parceria com ambas as unidades do restaurante 

Si Señor em Campinas, apresentando a bandeira e o letreiro da cervejaria. Além 

da opção garrafa, as instalações contam com chopeira exclusiva da Berggren. Já 
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na Panetteria de Capri, a única opção de embalagem comercializada no 

estabelecimento é em garrafa.  

Os consumidores frequentadores desses tipos de estabelecimentos optam 

por desfrutar momentos descontraídos em família, amigos e pares românticos, 

apreciando uma variedade de experiências gastronômicas, acompanhada de um 

bom vinho e uma cerveja especial.  

 

1.2.4 Considerações Finais  

Após as análises e coleta de informações, a agência concluiu que o público-

alvo da Berggren na cidade de Campinas é composto por homens e mulheres, dos 

30 aos 50 anos, pertencentes às classes A e B, com foco na classe B, e que 

possuem ensino superior completo. Os consumidores se encontram em centros 

urbanos, conglomerados, condomínios, prédios e bairros residenciais. Em 

Campinas, as possibilidades de compra dos produtos Bergreen estão concentradas 

em bairros de oferecimento amplo de serviços e de equipamentos urbanos de 

qualidade. 

O perfil psicográfico do público aponta grandes exigências em seus hábitos 

de consumo. São consumidores que verificam a procedência dos produtos e dos 

serviços que estão presentes no seu dia a dia. Com alto padrão de qualidade e 

satisfação, optam por estabelecimentos que oferecem exclusividade e atendimento 

personalizados, como a praticidade dos meios de pagamento (auto-service, pix, 

drive-thru, QR Code, entre outros), que facilitam a compra e entrega do 

produto/serviço, priorizando a opção mais confortável e conveniente para o seu 

cotidiano. Apostam em marcas com conteúdo, informação e com novidades, 

buscando experiências gastronômicas com sabores únicos, sejam eles 

degustadores, sommeliers ou pessoas puramente curiosas. 
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Os consumidores apresentam hábitos comportamentais dinâmicos, sempre 

absorvendo e consumindo conteúdos diariamente, em jornais, newsletters, 

podcasts, redes sociais, entre outros, sendo um público informado e globalizado. 

Os indivíduos possuem um status intelectual e cultural mais desenvolvido.  

Conclui-se que o público-alvo possui uma vida social agitada, são 

frequentadores de bares, pubs, ambientes com música ao vivo, festivais e eventos 

alternativos. Em contrapartida, parte deste público adulto possui traços onde opta 

por hábitos mais caseiros, que preferem consumir e viver momentos dentro do 

conforto de sua casa, podendo aproveitá-los com maior privacidade e aconchego.  

Um perfil de consumidores com desejo de viver novas experiências, sempre 

buscando produtos premium, artesanais e de produtores locais. Estes indivíduos 

selecionam as marcas e os estabelecimentos através dos diferenciais nos quesitos 

bem-estar, qualidade, posicionamento, personalidade e satisfação que o consumo 

pode proporcionar.  
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2. PLANEJAMENTO DE MARKETING 

2.1 AMBIENTE INTERNO 

2.1.1 Sobre a Organização 

A cervejaria Berggren nasceu a partir do sonho de produzir cervejas especiais 

capazes de transmitir a paixão pela bebida e experiências únicas em seus rótulos 

e garrafas. Em 2015 a fábrica foi inaugurada, contando com estrutura de produção, 

envase e armazenamento. A Berggren, que carrega o sobrenome da família, foi 

fundada com o propósito de “diversificar sempre, buscando novos sabores, 

provando tudo que existe e curtindo o que vale a pena”, de acordo com o seu 

manifesto. A declaração da marca clarifica, traduz e conecta diretamente sua 

missão, visão e valores, sendo os mesmos cruciais para a construção da essência 

da empresa. (SITE BERGGREN, 2021) 

A cervejaria está há 06 anos no mercado, porém, a família que leva o nome 

da marca está presente no setor têxtil há 53 anos com a Ober Indústria e Comércio, 

empresa produtora de tecidos à base de fibras naturais, artificiais e sintéticas. 

Mesmo o negócio ainda ser administrado pela família, com faturamento médio de 

R$420 milhões por ano, o neto do fundador da Ober, Lucas Berggren, realizou o 

sonho de abrir sua própria cervejaria em 2015. (CERVESIA, 2015) 

 

2.1.1.1 Linha do Tempo da Marca 

A fábrica está localizada na cidade de Nova Odessa/SP, distribuindo os seus 

produtos por diversas regiões do Brasil. Sua evolução se contempla na seguinte 

linha do tempo:  

2015 - Fundação da marca, desenvolvimento dos rótulos e branding; 

2016 - Implementação da agência de marketing; 
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2017 - Iniciaram os eventos realizados dentro da fábrica; 

2017 - Primeiro Bergreen Tour; 

De 2017 para 2018 a fábrica deu um upgrade na produção das cervejas com 

a chegada dos tanques Alemães Kaspar Schulz, aumentando sua capacidade de 

produção para 300 mil litros e qualificando suas fermentações; 

2018 - A cervejaria começou a atender em Santos/SP;  

2019 - Parceria com a rede completa do restaurante tex-mex Sí Senõr;  

2019- Melhoria no logo, trazendo um visual mais moderno, porém, sem perder 

suas referências passadas; 

2019 - Alteração dos rótulos da empresa, modernizando a marca; 

2019 - Primeiro projeto elaborado em cima das edições especiais de 

aniversário da cervejaria, lançando a cerveja Berggren 10 anos;  

2020 - Lançamento edição especial 11 anos;  

2020 - O laboratório da fábrica foi transformado em um núcleo de estudos em 

parceria com a Escola Cervejeira Bräu Akademie para ministrar cursos sobre o 

universo cervejeiro, presenciais e online;  

2021 - Estão trabalhando na edição especial 12 anos;  

No começo do ano, foi feito o desligamento total das agências de marketing 

com a empresa, tendo agora um marketing 100% interno administrado por uma 

pessoa;  

Foi realizada uma ampliação dentro da fábrica para melhoria da estrutura de 

higienização dos barris antes de serem reutilizados após chegar das coletas. Uma 

vez que, qualquer contato da cerveja com pequenas contaminações podem afetar 
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totalmente a qualidade do produto, isso se torna uma garantia maior na qualidade 

do produto final. 

 

2.1.1.2 Missão, Visão e Valores 

Além de carregar a paixão pela bebida, a identidade da Berggren contempla 

o movimento de “viver a experiência”, momentos de prazer e alegria inesquecíveis. 

Por isso, através da constante busca de novos sabores e inovações em seus 

produtos, a empresa deseja transportar ao seu público-alvo o cuidado, amor e 

preocupação na experimentação tanto de suas cervejas como na vida. 

Assim, conclui-se que a missão da empresa é proporcionar experiências 

únicas de degustação e de momentos na vida, carregando excelência e qualidade 

em seus produtos.  

Analisando a visão da Berggren, nota-se que sua principal intenção é de 

transmitir a paixão por cerveja para dentro das garrafas, em rótulos e experiências 

singulares, sendo uma marca tendenciosa e centralizada, com a visão e intenção 

de sempre elevar seus produtos para o próximo nível de produção e sabores.  

Os valores da empresa englobam cinco pilares, sendo eles:  

1) Estar em constante busca por inovação de sabores e recursos de 

produção;⠀⠀⠀⠀                    

2) Atribuir a responsabilidade socioambiental em suas ações e atitudes;     

3) Garantir a satisfação dos consumidores;  

4) Transmitir aos seus consumidores uma experiência sensorial completa; 

5) Carregar exclusividade e autenticidade em seus produtos e serviços.  
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2.1.2 Estrutura Organizacional e Recursos Humanos 

2.1.2.1 Número Total de Funcionários e Departamentos 

A família Berggren cresceu em número de colaboradores na empresa. 

Atualmente, além do Fundador, Lucas Berggren, são 21 colaboradores sendo eles: 

sete responsáveis por Vendas e Comercial, uma única pessoa no departamento de 

Marketing, sete dentro da Produção, englobando responsáveis pela área Química, 

duas pessoas denominadas “Cervejeiras”, três encarregadas pela parte 

Administrativa, contando a Supervisora Financeira e o Gerente, e uma pessoa no 

setor de Manutenção. 

 

2.1.2.2 Atuação da Equipe de Marketing  

A metodologia estrutural do corpo da empresa é horizontal, sendo todos 

tratados de forma igualitária e unida. Dentro do setor de Marketing, como o número 

de funcionários é extremamente pequeno, não são realizadas formulações de 

processos ou fluxograma de demandas/atividades, muito menos pesquisas. Todas 

as ações feitas levam como base o formato orgânico, por isso, não são elaboradas 

campanhas publicitárias ou alto investimento em comunicação. As principais 

atividades do Head de Marketing da empresa envolvem o acompanhamento, 

planejamento e monitoramento das redes sociais, organização de eventos internos 

e externos, participação de processos de desenvolvimento de rótulos e campanhas 

de lançamento de produtos, além de ser o contato direto entre a fábrica e as mídias 

e assessoria de imprensa para a aprovação de materiais e releases. Além disso, o 

Head de Marketing trabalha em toda a comunicação interna da cervejaria. 
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Figura 1 - Organograma Berggren 

 

Fonte: Agência Zênit 

 

2.1.3 Produção 

2.1.3.1 Nível Tecnológico e Capacidade 

O fluxograma e as tecnologias implementadas na metodologia de produção 

das cervejas estão sendo aprimoradas cada vez mais na fábrica, que conta com 

equipamentos qualificados, um LAB onde são realizados testes do produto, de 

novos sabores e estrutura de envase, em uma planta de 2.500 metros. A 

constituição de todos os materiais utilizados na produção e seus processos são 

destacados pela marca, principalmente em suas comunicações. Este diferencial na 

estrutura de fabricação é visto como raridade, já que existe em poucas cervejarias 

do país. 

De acordo com o próprio site da cervejaria, a Brassagem (Área Quente) tem 

capacidade de produção de 5.000L por batelada, podendo ser produzido até 
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40.000L por dia. O equipamento alemão da Linha Kaspar Shulz é totalmente 

automatizado, com capacidade de produção mensal de até 800.000L (40.000L x 20 

dias). 

Já as adegas contam com 20 tanques de fermentação/maturação (8 de 

10.000L e 12 de 20.000L), além de 2 tanques de pressão (cerveja filtrada) de 

20.000L cada e um espaço disponível de 360.000L. 

Em relação ao envase, são feitas 5.000 garrafas por hora, logo 30.000 

garrafas ao dia, resultando em 100.000 garrafas ao mês. 

 

2.1.3.2 Processo de Fabricação 

O processo de fabricação, que leva em média 20 a 45 dias dependendo do 

estilo produzido, se inicia com o malte de cevada sendo moído e colocado em 

infusão para gerar o mosto cervejeiro. Em seguida, este mosto é filtrado e fervido 

com lúpulo, onde, depois de acontecer a fervura, o mosto decanta e começa o seu 

esfriamento. Feito isso, o mesmo recebe leveduras cervejeiras, a etapa 

responsável pela fermentação, que é o processo que dá origem ao teor alcoólico e 

ao gás carbônico. Durante este período, o mosto se transforma em cerveja, porém, 

antes da cerveja se tornar um produto e ser consumida, ela deve ainda passar por 

um processo de maturação.  

Todo processo é automatizado. Os cervejeiros realizam as programações em 

sistemas e a produção se inicia em seguida, sendo necessário somente algumas 

ações durante o processo. Ao configurar o sistema responsável, é possível 

controlar a temperatura durante todas as etapas, o que garante a qualidade do 

produto, além de garantir a descontaminação, já que não existe contato do 

cervejeiro com o produto em nenhum momento do processo. Isso se dá devido ao 
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fato da linha de tanques em que é realizado o envase ser em varal, mantendo o 

líquido isolado dos funcionários e a alta qualidade do produto.  

 

2.1.3.3 Possíveis Problemas e Dificuldades da Empresa 

Como se trata de um produto especial que demanda matéria-prima importada 

e nacional proveniente da agricultura, a empresa está sujeita a passar por 

dificuldades oriundos de fatores externos, como por exemplo a situação do lúpulo 

vindo de países estrangeiros. Mesmo com este ponto de atenção, a empresa 

ressalta que suas cervejas mantêm um padrão, não alterando o seu sabor por conta 

das pequenas modificações no estado dos ingredientes. Para que haja o controle 

e a garantia da qualidade dos produtos, a equipe organizacional conta com 

especialistas cervejeiros e químicos, além de possuírem um LAB onde são 

realizados testes.  

Outra ocasião que pode acontecer, é a manutenção dos instrumentos 

utilizados na produção, causando certo atraso na fabricação dos produtos, e 

consequentemente, afetando o prazo dos pedidos. Logo, perdem certa agilidade na 

entrega. 

 

2.1.4 Finanças 

2.1.4.1 Faturamento dos Últimos Três Anos 

Apesar do alto crescimento e valorização de produtos locais, a participação 

de mercado (Market Share) da empresa denominada como um estabelecimento 

Regional, não chega a 5% quando comparada com grupos grandes, como Ambev, 

Heineken e Petrópolis. (REVISTA VALOR ECONÔMICO, 2019) 



 

64 

Estes grupos dominam o mercado cervejeiro, as prateleiras e os 

restaurantes/bares patrocinados, dificultando a visualização e conquista de espaço 

das empresas de pequeno e médio porte, como a Berggren. 

Com uma média de faturamento anual de 8 milhões de reais anualmente, a 

empresa se encontra dentro de uma curva exponencial e com grandes chances de 

crescimento nos próximos anos. O seu forte desenvolvimento no mercado é 

explícito nos valores de R$7 milhões, R$10 milhões e R$7 milhões como receita 

nos últimos 3 anos, respectivamente.  

 

2.1.5 Marketing 

2.1.5.1 Análise de Marca  

2.1.5.1.1 Símbolos e Identidade Visual 

A Berggren é uma marca jovem, autêntica e moderna, a qual possui o 

propósito de promover experiências e estar inserida na vida de consumidores que 

valorizam a qualidade e o lifestyle da cerveja especial. 

De acordo com o próprio manual de identidade visual da marca, a Berggren 

traz em sua composição duas partes distintas: ícone e tipografia.  

A representabilidade do símbolo reflete no que a empresa aspira e deseja 

como o reconhecimento do seu público e do mercado cervejeiro. O leão que faz 

analogia com um dos principais ingredientes do produto fabricado, o lúpulo, possui 

um olhar fixo para frente, com testa franzida, contraindo o nariz e com a boca 

aberta, mostrando seus caninos. De forma simbólica denota poder, força, 

seriedade, status, autoridade e tradicionalismo.  

Em conjunto aos caracteres com serifa, a qual consiste em pequenos traços 

ou prolongamento no fim das hastes das letras, além do contraste de padrão na 



 

65 

letra “R” que possui uma curva estilizada, a tipografia escolhida está em perfeita 

harmonia com o ícone proposto. 

Figura 2 - Logo Berggren: Primeiro nível de preferência ícone centralizado ao topo  

 

Fonte: Manual de Identidade Visual da Marca Berggren, 2019 

 

 

Figura 3 - Logo Berggren: Segundo nível de preferência ícone alinhado à esquerda 

 

Fonte: Manual de Identidade Visual da Marca Berggren, 2019 
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Figura 4 - Logo Berggren: Terceiro nível de preferência ícone centralizado ao topo, blocado 

 

Fonte: Manual de Identidade Visual da Marca Berggren, 2019 

 

 

Figura 5 - Logo Berggren: Quarto nível de preferência ícone blocado, brasão 

 

Fonte: Manual de Identidade Visual da Marca Berggren, 2019 
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Figura 6 - Logo Berggren: Quinto nível de preferência ícone centralizado ao topo, tipografia 
vertical 

 

 

Fonte: Manual de Identidade Visual da Marca Berggren, 2019 

  

O logo da marca pode ser aplicado sob fundos chapados ou com imagem, 

porém, segue determinadas regras. 
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Figura 7 - Logo Berggren: Aplicações do logo 

 

Fonte: Manual de Identidade Visual da Marca Berggren, 2019 

 

Há apenas uma observação quanto a aplicação do quarto e quinto nível de 

preferência, pois estes devem ser utilizados somente em circunstâncias especiais. 

De acordo com o manual de identidade visual da marca, a redução máxima 

nunca deve ser menor que 11,5 mm  de largura para arquivos impressos, e menor 

que 66x de largura para arquivos digitais. A respeito da tipografia, a escolhida para 

representar a marca foi a Helvetica Neue, sendo aplicada em todos os seus 
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formatos (Thin, Thin Italic, Light, Light Italic, Regular, Regular Italic, Medium, 

Medium Italic, Bold e Bold Italic) A composição para sistema de impressão escala 

CMYK, deve seguir da seguinte forma: 

Figura 8 - Cores Berggren 

 

Fonte: Manual de Identidade Visual da Marca Berggren, 2019 

 

2.1.5.1.2 Brand Persona 

A Brand Persona da Berggren, criada pela agência Zênit, seria o Gustavo, um 

homem de 35 anos, urbano, morador de Campinas/SP, casado com sua esposa 

que é veterinária. Ele trabalha em uma startup de aplicativos no setor de Tecnologia 

da Informação. 

Sua rotina é bem flexível, tira seu final de semana para se reunir com os 

amigos e família em um churrasco que dura um sábado inteiro ou em um barzinho 

com cervejas especiais. Um de seus hobbies é se arriscar na cozinha, cozinhando 

pratos diferentes. Pelo menos duas vezes ao ano ele vai em um show de rock. 

Antenado com as tendências, o Gustavo se informa através de sites e podcasts 
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relacionados com tecnologia. Seus maiores interesses são relacionados a motos, 

inovação, teorias da conspiração, política, história e novas culturas.  

Com espírito aventureiro, não tem medo de experimentar e arriscar em novas 

experiências, estando atento com as novidades da atualidade. Ele sempre está com 

uma camiseta preta de algum show/concerto de rock, toca guitarra na sua própria 

banda e é apaixonado por motos estilo Harley Davidson. Seu maior sonho é fazer 

uma viagem de moto que começa no Brasil e termina na Argentina. Ele preza por 

momentos únicos e inesquecíveis. 

O Gustavo é muito exigente na hora de adquirir qualquer produto, procurando 

informações e procedência em suas compras. Ele é bem detalhista. Aposta em 

lançamentos de mercado, sem medo de arriscar no desconhecido e alternativo. 

Consumindo grandes marcas e produtos de qualidades, sempre leva em 

consideração a harmonização com cervejas artesanais.  

 

2.1.5.1.3 Imagem da Marca e Diferenciais  

As estratégias adotadas em cada meio de comunicação relatam a falta de 

padronização e compatibilização do branding, interferindo na percepção do 

potencial consumidor em relação à imagem da marca. 

De acordo com a análise da agência, os esforços em comunicação são 

insuficientes para gerar interesse e engajamento tanto nas mídias online e offline. 

Por esse motivo, um produto diferenciado e que deseja propiciar conexão, perde o 

reconhecimento do mercado e dos consumidores por não ter sua comunicação 

devidamente trabalhada. 

Infelizmente não há pesquisas ou enquetes de satisfação realizadas pela 

empresa que possam comprovar se as imagens percebidas pela a agência são 

realmente verídicas na perspectiva dos clientes e não clientes. Porém, a Berggren 
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pretende ser uma cervejaria que, através de suas comunicações e lifestyle, 

transmita e emita os seus valores como empresa e as pessoas se identifiquem não 

só com os produtos fabricados, mas também com a essência que o nome, ícone, 

tipografia e Brand Persona da marca retratam.  

A Berggren conta com equipamento e maquinário de tecnologia avançada na 

fabricação de suas cervejas, o que é um importante diferencial em relação à 

concorrência regional. Um fator foco da marca, que se torna o principal aspecto de 

brand equity, é a percepção de valor e qualidade.  

Além da estrutura de produção, o tour pela fábrica e o curso de Mestre 

Cervejeiro, oferecido em parceria com a Brau Akademie, fazem a marca se 

destacar no mercado.  

 

2.1.5.1.4 Proposta de Valor 

Identidade Central 

A identidade central que a marca carrega gera curiosidade, desperta desejo 

ao consumidor, transmitindo também uma autenticidade e exclusividade em seu 

produto, através de seus sabores, conhecimento e inovação.  

Identidade Expandida 

O slogan da marca é definido por “Viva a Experiência”. 

Benefícios Funcionais 

A Berggren traz o benefício e a expectativa de uma cerveja premium especial, 

com a funcionalidade de saciar o desejo de consumir um produto alcoólico de 

cevada, malte e lúpulo.  
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Benefícios Emocionais 

Ao consumir os chopps e cervejas Berggren, o público recebe uma auto-

satisfação e status pelo momento de relaxamento e felicidade que carrega um 

produto artesanal e premium,  trazendo ao consumidor uma sensação positiva de 

exclusividade e sofisticação. 

Benefícios de Auto Expressão 

Ao comprar um dos produtos Berggren, o consumidor encara a cerveja como 

uma extensão da sua auto expressão como uma pessoa em busca de novas 

experiências, modernidade, aventura e descontração. 

Credibilidade 

Observa-se que a Berggren passa credibilidade em seus produtos e 

procedência por meio de comentários re-postados nas redes sociais. O perfil da 

marca conta com uma série de depoimentos, denominados com a identidade visual 

e hashtag ‘BeerLovers’, abordando avaliações dos consumidores sobre as 

cervejas.  

 
Figura 9 - Post Feedback 

 
Fonte: Instagram Berggren Bier, 2 de maio 2021 
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Outro ponto que traz credibilidade a marca é o curso de Mestre Cervejeiro, em 

parceria com a Brau Akademie. Com certificação para ministrar aulas, a Berggren 

oferece esse diferencial autêntico e atrativo, promovendo um marketing de 

experiência através do conhecimento e da cultura do it yourself (faça você mesmo).  

Outro ponto que destaca a marca no mercado, gerando confiabilidade, são os 

certificados recebidos com os produtos Berggren, em premiações nacionais e 

internacionais. (Quadro 1) 

 

Quadro 1 - Premiações Cervejaria Berggren 

PREMIAÇÕES 

BRONZE 

European Beer Star 2014 

Australian International Beer Awards 2014 

Festival Brasileiro da Cerveja,  

Blumenau-SC 2016 

PRATA 

U.S Open Beer Championship Atlanta 2014 

V Concurso Brasileiro de Cervejas,  

Blumenau-SC 2017 

OURO 

Festival Brasileiro da Cerveja 2015 

The Great South Beer Cup IV 2014 

Fonte: Site Berggren(15/05/2021) 
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2.1.5.1.5 Conexão com o Consumidor 

A fim de construir uma conexão com o consumidor final, a marca utiliza 

estratégias de relações públicas e de fidelização para aproximar o contato entre a 

empresa e seu cliente.  

Apesar do engajamento baixo nas redes sociais, a Berggren demonstra apelo 

e preocupação em responder o público de forma orgânica, re-postando conteúdos 

audiovisuais que os consumidores compartilham ou mensagens recebidas.  

A fim de se conectar com o consumidor final, a Berggren proporciona três 

grandes eventos presenciais na fábrica em Nova Odessa: Oktoberggren (versão do 

Oktoberfest), Dia do Rock e St. Patrick’s Day.  

O tour pela fábrica em Nova Odessa e o Curso de Mestre Cervejeiro oferecido 

pela Berggren também são recursos para estreitar o relacionamento entre marca e 

consumidor. 

 

2.1.5.1.6 Práticas de Comunicação - Marca Desejo 

A marca desejo da Berggren é a Heineken, que possui as melhores práticas 

de comunicação do segmento de cervejas na perspectiva da agência. Com um 

brand equity fixado nos consumidores, a marca, além de moderna, é cativante nas 

estratégias de marketing e engajamento. 

Por meio de um diálogo direto com o consumidor, a Heineken conquista o 

mercado seguindo tendências e superando as expectativas do público com 

publicidades, lançamentos, posicionamento e sua voz como marca. Todas as peças 

e campanhas divulgadas são previamente planejadas e estruturadas, transmitindo 

o universo deles em fusão com a realidade.  
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Um exemplo criativo da marca foi o seu outdoor em formato de bar, a fim de 

propagar a versão zero álcool da cerveja. Posicionado na Av. Borges de Medeiros, 

no Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 13 de Dezembro de 2020, os motoristas que 

passavam por ele poderiam experimentar a Heineken 0.0, reforçando a mensagem 

que o consumidor pode saborear um produto de qualidade e sem álcool em 

qualquer momento do dia. 

 
Figura 10 - Análise da Marca Desejo - Campanha Heineken 

 

 
Fonte: BRAINSTORM9 

 

A marca parceira da UEFA EURO e da UEFA Champions League, apresenta 

pontos admiráveis não só em comunicação, mas também no marketing de causa, 

apoiando ações sociais, tais como: 

1. PANDEMIA: “De Volta Ao Bar” - Plataforma de conteúdo e aprendizagem 

eletrônica em que os donos dos bares e restaurantes receberam recomendações 

de boas práticas, a fim de garantir o bem-estar e segurança de suas equipes e de 

seus clientes, evitando uma nova onda de fechamento.  

2. “Fornada do Bem” - Em parceria com a Wickbold, forneceu 3 toneladas de 
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malte para que fossem usados na fabricação de pães de 1 milhão de  sanduíches 

doados para a ONG Banco de Alimentos. 

3. “Brinde do Bem“  - Auxilia os estabelecimentos de todo país a manter 

empregos, pagamentos e salários em dia. O consumidor por sua vez, elege o 

estabelecimento de sua preferência e contribui com os valores predefinidos na 

página: R$25, R$50, R$75 e R$100. A contribuição do consumidor seria revertida 

em consumação, que poderia ser resgatada no bar escolhido, assim que as 

atividades fossem normalizadas. 

4. “Brew a Better World”: - Proteção dos recursos hídricos, reduções da 

emissão de CO2, melhorias sustentáveis na cadeia de produção, responsabilidade 

social e ambiental, promoção da saúde e segurança, defesa do consumo 

responsável e crescimento com as comunidades, englobam alguns dos valores da 

marca usada para apoiar as causas socioambientais.  

 

2.1.5.1.7 Riscos ao Público 

Principalmente entre a população brasileira, cervejas e chopps são sinônimos 

de festa, carnaval, divertimento e alegria. Na cultura social é vista como âncora 

para a inclusão e felicidade, porém é evidente que o álcool em si pode ocasionar 

diversos riscos ao consumidor.  

Os riscos oferecidos pelo produto, ocorrem em sua maioria, por serem 

bebidas que possuem teor alcoólico. No âmbito da funcionalidade do público, pode-

se observar pontos negativos e positivos, levando em consideração que cervejas e 

chopps são consumidos também em momentos de lazer, entre amigos e familiares, 

que auxilia na socialização e divertimento do indivíduo.  

O ponto negativo ocorre devido a falta de funcionalidade física e mental que 

o abuso de álcool pode ocasionar, perdendo os sentidos, gerando agressividade, 

indisposição, e até mesmo intoxicação e doenças terminais em casos mais severos.  
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No ponto de vista psicológico, a sociedade apresenta um vício do álcool, 

chamado alcoolismo, o mesmo é uma doença de condição psicológica e física 

grave, que pode destruir vidas e relações.  Devido a esse fator, o indivíduo que 

sofre desta doença, geralmente tem uma grande perda financeira, preferindo gastar 

seu faturamento em bebidas. O mesmo pode ir à falência, e até mesmo virar um 

morador de rua em situação de alto risco.  

 

2.1.5.1.8 Conclusão Análise de Marca 

Em conclusão a análise de marca, a Berggren apresenta um símbolo e slogan 

imponentes, com a combinação de traços clássicos e modernos. Essa fusão auxilia 

na sinergia entre o logo e os rótulos coloridos dos produtos. Apesar da identidade 

visual ser bem construída, ela não é estrategicamente trabalhada na comunicação 

da marca.  

O mesmo se passa com os diferenciais competitivos e a proposta de valor, os 

quais são atraentes e instigantes, porém, dispõem de falhas na execução.  

A carência de um planejamento estruturado e interligado a todos os pontos de 

contato que o consumidor tem com a marca, impacta na sua imagem percebida e 

no alcance que a mensagem deseja chegar. 

A marca é lembrada quando é vista, e a Berggren, por não investir em uma 

organização adequada, em uma coleta de dados, em pesquisas com consumidor e 

em mídias pagas, acaba não recebendo a visibilidade merecida devido ao seu 

potencial analisado.  

Embora a empresa promova três grandes eventos anualmente nas 

instalações da fábrica em Nova Odessa/SP, a conexão com os consumidores 

mantém-se fraca nas redes sociais e afeta diretamente nos primeiros passos na 

jornada de customer experience da marca no mundo online.  
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O investimento baixo em ações de engajamento e mídia paga ocasiona o 

déficit na criação e na fixação do branding, prejudicando a pregnância e 

individualidade da empresa. O exemplo trabalhado na marca desejo no quesito de 

comunicação e presença no mercado foi a Heineken. Esta, por sua vez, possui uma 

personalidade única e de fácil associação, resultado de suas campanhas, 

comunicação e posicionamento expressas com êxito. Diante dessa referência, a 

Berggren entra apenas como mais uma marca de cervejas especiais no segmento, 

a qual não consegue transparecer sua potência, ocasionando uma falta de 

expressividade e impacto no mercado.     

 

2.1.6 Produto 

2.1.6.1 Portfólio e Informações Gerais do Produto 

De maneira organizada, a agência construiu o panorama a seguir para 

apresentar a carta de produtos Berggren. (Quadro 2) 

Quadro 2 - Descrição Detalhada dos Produtos Berggren 
 

PRODUTO EMBALAGEM DESCRIÇÃO DETALHADA 

 
 
 
 

 
BERGGREN AMERICAN 

LAGER 
 

355 ml / 500ml / Chopp  
     

 
 
 

COLORAÇÃO: Dourada 
ODOR: Cítrico 
IBU (Escala de amargor): 10 
RÓTULO: Cores azul,vermelho e 
branco presentes remetendo à 
bandeira dos Estados Unidos. 
VOL. ALC.: 4,7 % 
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BERGGREN AMERICAN 

PALE ALE (APA) 
 

500ml / Chopp  

      

 
 
 
 
 

COLORAÇÃO: Acobreado 
ODOR: Cítrico 
IBU (Escala de amargor): 42 
RÓTULO: Textura comics e grafite, 
com presença das cores rosa, 
amarelo, azul e branco. 
VOL. ALC.: 5,5 % 

 
 
 
 
 
 
 
BERGGREN HOP LAGER 

 
500ml / Chopp 

                    

 

 
 
 
 
 

 
 
COLORAÇÃO: Clara 
ODOR: Cítrico, Floral, Herbal 
IBU (Escala de amargor): 40 
RÓTULO: Textura comics e grafite, 
com presença de tons de verde, 
além do amarelo, rosa, roxo e 
branco. 
VOL. ALC.: 5,6% 

 
 
 
 
 

 
BERGGREN IPA 

 
500ml / Chopp 

          

 
 
 
 

 
 
COLORAÇÃO: Cobre profundo 
ODOR: Cítrico, Floral 
IBU (Escala de amargor): 70 
RÓTULO: Textura comics e grafite, 
com presença de tons de verde, 
além do amarelo, roxo e branco.  
VOL. ALC.: 6% 
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BERGGREN WEISSBIER 
 

500ml / Chopp 

        

 
 
 
 

 
 
COLORAÇÃO: Alaranjada 
ODOR: Cravo, Banana 
IBU (Escala de amargor): 12 
RÓTULO: Textura comics e grafite, 
com presença de tons de azul, 
além do roxo, laranja, amarelo e 
branco. 
VOL. ALC.: 5% 

 
 

 
 
 

BERGGREN WIT LIMÃO 
LARANJA 

 
500ml / Chopp 

 

 
 
 
 
 
 

COLORAÇÃO: Amarelo palha 
ODOR:  Limão, Laranja 
IBU (Escala de amargor): 12 
RÓTULO: Textura comics e grafite, 
com predominância das cores 
laranja e amarelo, remetendo ao 
sabor da cerveja. 
VOL. ALC.: 5% 

 
 
 
 
 
 

BERGGREN PORTER 
 

500ml / Chopp 

 

 
 

 
COLORAÇÃO: Escura 
ODOR: Torrado (Café, Chocolate, 
Biscoito e Toffe) 
IBU (Escala de amargor): 30 
RÓTULO: Textura comics e grafite, 
com presença de tons de vermelho, 
além do amarelo, roxo e branco. 
Sendo todas em tons mais escuros 
remetendo à coloração da cerveja. 
VOL. ALC.: 4,7 % 
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BERGGREN SESSION IPA 

 
355ml / Chopp 

 

 
 
 
 
 
COLORAÇÃO: Cobre profundo 
ODOR: Cítrico 
IBU (Escala de amargor): 40 
RÓTULO: Textura comics e grafite, 
com presença de  dois tons de 
verde, juntos com as cores azul, 
roxo e branco. 
VOL. ALC.: 4,6 % 

 
 
 
 
 

BERGGREN SOUR 
TANGERINA 

 
355ml / Chopp 

 

 
 
 

 
 
COLORAÇÃO: Dourada 
ODOR: Tangerina 
IBU (Escala de amargor): 5 
RÓTULO: Textura comics e grafite, 
com presença de tons de laranja 
(remetendo ao sabor) em destaque, 
acompanhado das cores amarelo, 
azul e branco. 
VOL. ALC.: 4,7 % 

 
 
 
 
 
 

BERGGREN SOUR 
AMORA 

 
355ml / Chopp 

 

 
 
 

 
 

COLORAÇÃO: Roxa 
ODOR: Amora 
IBU (Escala de amargor): 5 
RÓTULO: Textura grafite e ícones 
de amora, com presença das cores 
preto, rosa, vermelho, roxo e 
branco. 
VOL. ALC.: 4,6 % 
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BERGGREN STRONG ALE 

 
355ml / Chopp 

 

 
 

 
 

COLORAÇÃO: Escura 
ODOR: Intenso 
IBU (Escala de amargor): 60 
RÓTULO: Ícones do Big Bang e da 
London Eye remetendo ao estilo 
English Barley Wine, proveniente da 
Inglaterra. Presenças das cores azul, 
vermelho e branco. 
VOL. ALC.: 9,5 % 

 
 
 
 

 
BERGGREN RUSSIAN 

IMPERIAL STOUT 
 

500ml / Chopp 

 

 
 
 
 
COLORAÇÃO: Escura 
ODOR: Chocolate, Café Expresso, 
Baunilha 
IBU (Escala de amargor): 30 
RÓTULO: Personalizado com a cidade 
de Moscou no fundo preto, desenhada 
em branco. Traz detalhes em vermelho e 
prateado, dando destaque ao nome e ao 
carro.  
VOL. ALC.: 12% 

 
 
 

 
BERGGREN SOUR 
ABACAXI HIBISCO 

 
Chopp 

      

 
 
 
 

COLORAÇÃO: Rosa avermelhada 
ODOR: Abacaxi, Hibisco 
IBU (Escala de amargor): 5 
RÓTULO: -- 
VOL. ALC.: 4,6 % 
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BERGGREN NEW  
ENGLAND IPA 

 
473ml / Chopp 

         

 
 

COLORAÇÃO: Alaranjada 
ODOR: Frutado, Cítrico 
IBU (Escala de amargor): 46,5 
RÓTULO: Desenhos em grafite ao fundo 
que ajudam a dar destaque aos 10 anos 
e a predominância da cor amarela que 
ajuda a destacar a marca. 
VOL. ALC.: 6,5% 

 
 
 
 
 
 

BERGGREN TRIPLE IPA 
 

375ml 

 

 
 
 
 

COLORAÇÃO: Cobre profundo 
ODOR: Cítrico, Frutado 
IBU (Escala de amargor): 100 
RÓTULO: Personalizado com a fábrica 
ao fundo homenageando os 11 anos da 
Berggren. Há presença de tons de azul, 
junto com o laranja e amarelo. 
VOL. ALC.: 9,5% 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
 

A Berggren possui diferencial na criação de estilos para todos os gostos, com 

rótulos que variam entre tradicionais, originais, leves, encorpados e ácidos, além 

de edições especiais com aromas e sabores sazonais. Em linhas gerais, os 

produtos da marca são dosados em garrafas de vidro de 355ml, 500ml, growler de 

1L e 1,5L, e barris de chopp de 20L, 30L e 50L, destacando-se pelo design e 

identidade visual dos rótulos e a qualidade atribuída aos produtos.  

Com o objetivo de influenciar e ser uma marca almejada, a cervejaria 

Berggren adota um estilo urbano e moderno, carregando em seus rótulos a 

experiência, sensações e a autenticidade que a empresa deseja transmitir aos seus 

consumidores.  
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2.1.6.2 Durabilidade 

Como todo produto fabricado com ingredientes naturais, as cervejas Berggren 

possuem uma durabilidade limitada. Para as garrafas serem comercializadas em 

bares, restaurantes, prateleiras dos supermercados e conservadas por, em média, 

6 meses, a cerveja deve passar por um processo de pasteurização. Este método é 

utilizado em temperatura elevada (60 °C) para eliminar possíveis micro-organismos 

presentes na bebida, logo, gera maior estabilidade microbiológica nas cerveja, 

possibilitando a extensão do seu prazo de validade. Já o chopp não passa pelo 

procedimento de pasteurização, por isso, sua durabilidade é reduzida, em torno de 

15 dias após a produção. 

 

2.1.6.3 Tangibilidade do Produto 

Em relação à tangibilidade dos produtos, seus atuais e potenciais 

consumidores podem encontrar as cervejas majoritariamente em bares e 

restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (RMC), onde homens e 

mulheres entre 30 e 50 anos, das classes A e B, frequentam. Estes possuem 

hábitos de compra associados ao estilo do produto: valorizam o comércio local, se 

preocupam com a qualidade, procedência e matéria-prima do que compram e têm 

interesse em saber como o produto é fabricado. Isso significa que são 

consumidores conscientes. Além disso, são degustadores de alimentos diferentes, 

procuram praticidade alinhada com a conveniência sem perder as propriedades da 

mercadoria, e estão antenados com as tendências e inovações da tecnologia e do 

consumo. Em resumo, os consumidores da marca são autênticos, modernos e 

urbanos, alinhando-se com a missão, visão e valores da empresa.  
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2.1.6.4 Ciclo de Vida do Produto 

Em linhas gerais, a Berggren se encontra em uma fase de crescimento em 

relação ao seu ciclo de vida, por apresentar alta aceitação no mercado onde atua, 

manifestando uma média de faturamento elevada, além de estar sendo descoberta 

pelo público.  

 

2.1.7 Preço  

Segundo a Ex-Head de Marketing da Berggren, as estratégias de preço não 

são negociáveis, logo, os valores dos produtos vendidos para as distribuidoras e 

pontos de venda são tabelados. 

A venda direta da fábrica não possui descontos especiais por quantidade ou 

contratos de exclusividade, isso ocorre para que a empresa consiga manter seu 

padrão de excelência e qualidade através do valor de seus produtos, sem que os 

mesmos sejam desmerecidos no mercado.  

Apesar dos produtos serem encontrados com diversos preços a venda, esse 

fator não prejudica ou inferioriza a imagem da marca, e sim ao contrário. A partir do 

momento que as distribuidoras e os pontos de venda aplicam uma porcentagem de 

ganho em cima do produto vendido, o mesmo é reconhecido por estar em uma 

categoria premium.  

A Berggren é sigilosa com relação aos valores de seus produtos. Devido a 

isso, os preços apresentados na tabela a seguir (Quadro 3) foram fornecidos pela 

Distribuidora de Bebidas Casa Maltada, em Paulínia/SP, em uma busca secundária 

realizada pela agência. 

Os valores que a distribuidora vende para os pontos de venda da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC) são classificados como “Garrafas PDV 
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Preço/Unidade” e “Chopp PDV Preço/L”. Já os preços que a distribuidora compra 

da fábrica Berggren estão apontados como “Chopp Fábrica Preço/L” e “Garrafas 

Fábrica Preço/Unidade”. Os produtos vendidos na loja da distribuidora possuem a 

seguinte nomenclatura: “Chope Loja Preço/L” e “Garrafas Loja Preço/Unidade”.  

Quadro 3 - Preço Médio Produtos Berggren  

 
Fonte: Agência Zênit / Distribuidora Casa Maltada 2021 - Paulínia SP 

 

2.1.8 Distribuição  

Em relação a praça, a  empresa possui crescente expansividade. Sua maior 

abrangência é no estado de São Paulo, contudo é distribuída em outros estados 

como, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Distrito Federal, podendo ser encontrada 

também na franquia de restaurantes Sí Señor. 
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2.1.8.1 Tipos de Vendas 

A distribuição da fábrica carrega o modelo híbrido onde, através de 

intermediários, leva os produtos aos consumidores. A empresa possui o sistema de 

vendas diretas e indiretas, canal 1 e 2.  

O canal nível 1 (figura 11), de vendas diretas, são os quais a empresa realiza 

a comercialização aos pontos de venda, como bares, restaurantes, mercearias, 

conveniências, distribuidores, armazéns, tap houses, supermercados, mercados, 

assumindo parte do processo de contato com o cliente. 

O canal nível 2 (figura 12), utiliza uma rede de distribuidoras onde o próprio 

estabelecimento pode retirar os produtos ou receber da fábrica, comercializando 

em sua determinada região para outros varejistas e ao consumidor final.  

A agência esquematizou os dois canais da seguinte forma: 

CENÁRIO 1 - Berggren recebe os pedidos dos comércios que atendem e 

levam as cervejas para o estabelecimento, que por sua vez, realiza a venda para 

outros comércios na região, e para o consumidor final.  

 

 

Figura 11 - Cenário 1 - Distribuição Produtos Berggren 

 
Fonte: Agência Zênit 
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CENÁRIO 2 - Os comerciantes entram em contato com a fábrica, realizam os 

seus pedidos e vão até a mesma retirar os produtos, comercializando livremente 

para PDVs na região e ao consumidor final. 

 
Figura 12 - Cenário 2 - Distribuição Produtos Berggren 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
Figura 13 - Legenda - Distribuição Produtos Berggren 

 
Fonte: Agência Zênit 

 

Atuando 95% com operações dentro do Estado de São Paulo, em um raio de 

aproximadamente 650 km da cervejaria (Nova Odessa/SP), a empresa atende as 

localidades de forma direta.  

A Berggren trabalha com a distribuição seletiva, onde o fabricante seleciona 

os canais mais adequados para revender seus produtos, sendo responsável pela 

distribuição e venda dos itens aos consumidores finais.  
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Uma vez que a distribuidora/revendedora tem impacto direto na performance 

da empresa, a reputação e desempenho desse intermediário é um fator importante 

na hora de selecionar quem revende seus produtos.  

Essa estratégia tem como vantagem uma redução no custo e maior cobertura 

no mercado, fortalecendo a relação com os canais.  

 

2.1.8.2 Canais Diretos  

A empresa não forneceu informações sobre os canais atendidos, sendo 

assim, não possui registro de cada demanda e desempenho de venda.  

Sem o portfólio de contatos e clientes por canal, a agência se baseou em fontes 

secundárias, coletando alguns dos pontos de venda e canais:  

● Rede Sí Senor (varejo) 

● Casa Maltada (atacado) 

● Open Trap Craft Beer (varejo) 

● O Poderoso Choppão (varejo)   

● Rede Beer4u (atacado)  

● Smell Rock (varejo)  

● Amsterdam (varejo)  

 

2.5.4.3 Pontos Positivos e Negativos dos Canais Atacadista e Varejista 

A fim de analisar os canais, varejista e atacadista, de forma separada e 

organizada, a agência construiu a tabela a seguir: 
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Quadro 4 - Pontos Positivos e Negativos dos Canais de Vendas 

CANAL POSITIVO NEGATIVO 

Atacadista ● Maior alcance de distribuição; 
 
● Venda em maior escala;  
 
● Venda para diversos tipos de 

comércios na região;  
 
● Alto volume de compra;  
 
● Fluxo logístico mais prático e 

barato. 

● Sem exclusividade de vendas; 
 
● Muitas opções de 

concorrentes no local;  
 
● Dificuldade em comercializar 

produtos perecíveis e não 
duráveis; 

 
● Pode reduzir a variedade de 

itens. 

Varejistas ● Alcance a um público com 
maior poder aquisitivo; 

 
● Consumo e apreciação no 

local;  
 
● Alcança um grande leque de 

consumidores. 

● Preço elevado;  
 
● Grande variação de preços;  
 
● Muitas opções de produtos 

similares;  
 
● Concorrência acirrada no 

PDV;    

Fonte: Agência Zênit 

 

2.1.8.4 Estratégias de Vendas  

As estratégias e decisões em relação ao canal atacadista ocorre diretamente 

através do Head de Logística e Vendas da Berggren, que define e seleciona os 

canais.  

Os canais são escolhidos de acordo com a região em que estão localizados, 

uma vez que há uma distribuidora na região, se ausenta a possibilidade de existir 

outro provedor, logo, os estabelecimentos preservam exclusividade. 



 

91 

O gerenciamento e estratégias da seleção dos canais varejistas ocorrem 

quando os mesmos entram em contato com a fábrica e ela realiza o direcionamento 

à distribuidora que atende a região deste cliente. Caso ele se encontre em uma 

área que os vendedores da fábrica atendam, é encaminhado para o responsável 

da região. 

 

2.1.8.5 Treinamento e Suporte de Trabalho dos Canais de Vendas 

A fim de passar conhecimento e ensinamento para os seus canais de vendas, 

a empresa disponibiliza treinamentos de acordo com a necessidade de cada 

cliente. Os treinamentos ocorrem através de um sommelier da fábrica, que realiza 

palestras para as equipes, ensinando sobre os sabores, processos de degustação, 

métodos de produção, teor alcóolico, argumentos e diferenciais das cervejas e 

chopps, tudo para o melhor entendimento na hora da realização da venda. 

A Berggren também fornece o treinamento para os pontos de venda que 

possuem chopeiras fixas ou para eventos pontuais, ensinando os mesmos a 

operarem da maneira correta. Desta forma, há melhor aproveitamento em relação 

ao armazenamento da bebida e na hora de servir.  

Além das capacitações mencionadas acima, um dos serviços oferecidos pela 

Berggren para seus canais de vendas é o transporte do produto para os PDVs e 

distribuidoras.  

 

2.1.8.6 Comunicação Canais de Venda 

A fábrica disponibiliza aos seus pontos de venda materiais impressos como 

carta de cervejas, bandeiras, posters, perfex personalizado e porta-copos da 

marca. 



 

92 

Figura 14 - Folheto para distribuidoras 

 

Fonte: Site Berggren 

 

2.1.8.7 Departamento de Vendas 

Diante do cenário de crise do Covid-19 que se iniciou em 2020, o 

departamento de vendas foi a área mais afetada de todos os setores internos da 

empresa. Considerando que os comércios e varejos ficaram 100% fechados por 

determinados dias/semanas, muitos encerraram por completo as suas atividades.  

Segundo o departamento, a equipe de vendas possui um direcionamento 

assertivo. Apesar da situação, a empresa tem a determinação de seus vendedores 

como ponto positivo e fortalecedor. Todos possuem grande qualificação e 

conhecimento na área de atuação em cada uma das regiões, favorecendo as 

vendas e controlando a demanda durante esse período, sem afetar 100% das 

metas.  
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A equipe de vendas da Berggren é composta por um time em que, cada 

vendedor se dedica para uma região de distribuição, onde possui maior 

conhecimento do mercado. Esse método estratégico resulta em um atendimento 

personalizado, traçando planos específicos, focados nos diferentes tipos de 

comércios.   

A empresa possui cinco vendedores que realizam vendas diretas: dois em 

São Paulo, que cobrem toda São Paulo capital e ABC; outro focado em 

Campinas/Jundiaí; um vendedor responsável pela região próxima à fábrica em 

Nova Odessa/Americana/ Sumaré e outro para a região de Piracicaba, abrangendo 

até Salto. 

A produtividade dessa força de vendas é medida através de metas mensais e 

semanais. O gerente de vendas passa uma meta mensal em valores a cada 

vendedor, e, semanalmente, estipula metas em mix de produtos, variando entre 

vendas em litros de chopp ou quantidade de caixas por estilo, o que pode influenciar 

também no estímulo de vendas de lançamentos de produtos.  

 

2.1.8.8 Qualificação e Serviço da Equipe de Vendas 

A equipe de vendas não possui requisitos além de experiência em vendas 

comerciais, logo, ter conhecimento em cerveja é um diferencial. A empresa prepara 

os vendedores por meio de treinamentos sobre a fábrica e a venda dos produtos. 

O vendedor carrega um material impresso de apresentação dos produtos e 

suas linhas, além de uma tabela de valor específico para cada tipo de cliente (PDV 

ou distribuidora) para ofertas e negociações. 

Para satisfação do cliente, esse material é disponibilizado nos pontos de 

venda a fim de auxiliar no suporte e identidade, com panfletos, posters e bandeiras, 

trazendo reconhecimento da marca. 
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2.1.8.9 Prospecção de Novos Canais de Vendas 

O método que a empresa utiliza para conquistar novas parcerias com 

comércios ou distribuidoras é baseado na busca em plataformas digitais, como 

Google, Instagram, Facebook e sites. Após analisar os dados coletados na 

prospecção online, a Berggren faz contacto via telefone ou e-mail marcando 

visitações, com a intenção de apresentar os produtos. A organização também 

investiga novos negócios por meio de visitas presenciais em que cada vendedor de 

determinada região vai até o potencial parceiro de venda. 

 

2.1.8.10 Demandas e Rota Percorrida pela Equipe de Vendas 

A empresa trabalha com demandas semanais, quinzenais e conforme a 

solicitação de cada cliente. Eles organizam as entregas de acordo com a 

quantidade de produtos por região, pois os veículos têm excesso de carga e peso.  

A Berggren possui uma rota pré-estabelecida em relação a logística de 

entrega. Seus vendedores entram em contato para a coleta dos pedidos e, após a 

relação da demanda, desenham um caminho a ser traçado, fazendo as entregas 

nas cidades de suas determinadas regiões.  

Exemplo: Na cidade de São Paulo são feitas entregas duas vezes por 

semana, já na cidade de Piracicaba é feita apenas uma entrega por semana, pois 

o volume de pedidos é menor. 
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2.1.9 Comunicação 

2.1.9.1 Ferramentas de Comunicação 

A principal ferramenta de comunicação utilizada pela empresa é seu perfil nas 

redes sociais, Instagram e Facebook. O uso de recursos midiáticos offline é baixo, 

apostando em um número enxuto de outdoors em locais estratégicos dos centros 

urbanos e materiais de merchandising, como bolachas, bandeiras, cartazes e 

panfletos informativos. 

Além disso, a Berggren possui consultoria com uma assessoria de imprensa, 

para a realização e divulgação de grandes eventos anuais e lançamentos de novas 

cervejas. Após a compra dos insumos e início de produção, informações como valor 

estipulado, diferenciais e atributos, são encaminhados para o desenvolvimento de 

peças publicitárias.  

 

2.1.9.2 Investimento em Comunicação 

A verba anual destinada para a comunicação da marca é de R$360.000,00, o 

que totaliza em R$30.000,00 mensalmente. Através de análise e estudos da 

comunicação da marca, percebe-se que a maior parte da verba é destinada aos 

eventos promovidos pela empresa. Já no mundo online, não há investimento em 

mídia paga, logo, todas as ações realizadas digitalmente são orgânicas. Em suas 

redes sociais, abordam-se temas voltados à fabricação, divulgação de produtos e 

qualidade dos insumos, focando sempre na paixão e experiência da cerveja 

diferenciada. A eficácia das ações de comunicação é avaliada pelo pelo 

departamento de marketing da empresa.  

Na perspectiva da agência, infelizmente a empresa não apresenta um 

planejamento estratégico em sua comunicação, não destinando e usufruindo da 

verba disponível em recursos que geram retorno e awareness à empresa.  
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2.1.9.3 Comunicação de Campanhas 

A Berggren produz campanhas apenas para eventos e lançamentos de novos 

rótulos, porém, os esforços na elaboração das peças e na divulgação não seguem 

uma linha criativa, focando no produto em si, seus ingredientes e produção. Os 

materiais, em sua maioria, são expostos em um grid das redes sociais, e algumas 

vezes em matérias coordenadas pela assessoria de imprensa.  

A abordagem é direcionada ao palpável, sem carregar uma linguagem 

específica, gatilhos de consumo, ou fatores que atraem quem não conhece a 

marca.  

De acordo com as redes sociais da empresa, a última campanha realizada, 

com o foco no lançamento de produto, foi em 5 de abril de 2021, com a edição 

especial, Catharina Sour Amora, mais uma para o cardápio das autênticas 

Berggren Sour (cervejas com sabores frutados e aromas excêntricos).   

A produção visual da mesma carrega um grid (3 posts - Figura 15) em seu 

feed do Instagram e Facebook, com o design autêntico e moderno do rótulo, 

combinando com o  background. As suas cores são quentes e chamativas, 

ilustrando o novo sabor apresentado.  

O lançamento da Catharina Sour Amora também contou com uma produção 

audiovisual em vídeo, no formato feed das redes sociais, que não foi veiculada no 

Youtube da marca.  

O vídeo, que contém 41 segundos, foca na produção, armazenamento e 

rotulagem do produto, mostrando de perto o processo dentro da fábrica e sua 

estrutura, apresentando o engarrafamento, a máquina de rotular e as garrafas 

sendo inseridas nas caixas personalizadas da Berggren para o transporte ao 

consumidor final.  
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Essa produção conta com uma edição contemporânea, e cortes bem feitos, 

ao som de uma trilha sonora puxada para o rock moderno.   

Os diferenciais levantados na redação da campanha ampliam o fato de sua 

receita carregar uma quantidade generosa da polpa natural da fruta, enfatizando o 

destaque visual do produto, em sua cor roxa intensa e levemente turva, uma 

característica do estilo.  

As qualidades prometidas ao público são de uma cerveja autêntica e com 

sabor excêntrico. Os mesmos esperam um produto leve, saboroso e aromático.  

Figura 15 - Campanha de Lançamento Sour Amora, 5 de Abril 2021 

Fonte: Instagram Berggren 

Analisando a campanha de lançamento da Catharina Sour Tangerine em 

2020, nota-se, primeiramente, o fator negativo da distância entre a publicação da 

Catharina Sour Amora e esta. Já o ponto positivo foi a escolha de uma identidade 

visual que remete ao design padrão dos lançamentos e dos rótulos, a fim de gerar 

impacto no feed. 

Para a divulgação deste novo sabor, a marca investiu em três peças para o 

feed e um vídeo curto, demonstrando os mesmos processos de produção, 

engarrafamento e rotulação. O material audiovisual conta com uma música de rock 

descontraída e divertida, apesar da seriedade do conteúdo mostrado.  
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A marca realiza exatamente os mesmos tópicos prometidos na campanha 

anterior, apenas em sua redação (legenda do post), centralizando nas qualidades 

e diferenciais do sabor, aroma, exclusividade e autenticidade do produto em si.  

Figura 16 - Campanha de Lançamento Sour Tangerine, 30 de Novembro 2020 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 
 

2.1.9.4 Análise Comunicação Berggren na Linha do Tempo 

A fim de analisar as ações e campanhas de comunicação da cervejaria 

Berggren ao longo dos anos, a equipe realizou um estudo aprofundado no feed da 

rede social Instagram. 
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2.1.9.4.1 Comunicação Berggren 2018 

Redes Sociais  

Figura 17 - Conteúdos Redes Sociais Berggren 2018 

                      

  
Fonte: Instagram Berggren 

Abordagem de Comunicação 

Figura 18 - Abordagem Comunicação Berggren 2018 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Campanhas/Eventos 

Figura 19 - Campanhas e Eventos - St.Patrick’s Day 2018 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

Figura 20 - Campanhas e Eventos - Dia do Rock 2018 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

Campanha de Lançamento 

Figura 21 - Lançamento Cerveja Sazonal Porter 2018 

 

Fonte: Instagram Berggren 
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Promoções 

Figura 22 - Promoção 2018 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

Ativações 

Figura 23 - Ativações 2018 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Figura 24 - Ativações Tour pela Fábrica da Berggren 2018 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

A comunicação da empresa em 2018 carregava um tom informal, mantendo 

um diálogo direto e divertido com o consumidor. Sua estratégia era utilizar gatilhos 

e abordagens com a intenção de causar familiaridade em relação ao produto, por 

meio de informações relevantes para consumidores de cervejas artesanais. Além 

disso, abordavam temas como matéria-prima utilizada, diferenciação dos estilos, 

sabores dos produtos, composição, entre outros. 

A Berggren conectava sua comunicação aplicando estímulos ao consumo, 

fazendo comparação e uso da situação vivida no momento em que a comunicação 

era divulgada, como o verão, o carnaval, trocadilhos com o mundo cervejeiro, além 

de conteúdos a respeito do hábito de degustar cervejas. 

Com muito orgulho, a empresa também divulgava processos internos, suas 

raízes, estrutura de produção e o amor e apoio a sua equipe. As postagem 

explicitam sua qualidade, garantia e procedência, focando sempre nas principais 

características da marca. 

Uma falha na comunicação é a falta de padronização e planejamento do feed. 

As únicas que seguiam determinadas regras de organização eram as campanhas 
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que eram elaboradas com antecedência e possuíam uma sequência, como as de 

eventos e lançamentos. 

Seu engajamento com o público na época tinha bastante retorno, recebendo 

muitos comentários principalmente nos posts que relacionavam a cerveja de uma 

maneira cômica. 

O principal foco da marca era demonstrar seus eventos, ativações em PDVs 

e participações nos mesmos. Infelizmente ela não sabia praticar ações que 

exploravam outras ferramentas como sorteios, promoções especiais e cortesias 

para os clientes. 

 

2.1.9.4.2 Comunicação Berggren 2019 

No ano de 2019, a empresa renovou sua identidade visual, com um novo 

logotipo de marca e design de rótulos. 

Como o mercado de cervejas artesanais cresceu exponencialmente no ano 

de 2018/2019, a empresa se atualizou, deixando para trás o estilo clássico Inglês. 

Desta forma, a marca apostou em presença, personalidade e modernidade com o 

seu novo logo e rótulos. 
Figura 25 - Logo e rótulos antigos 

   
Fonte: Instagram Berggren 
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Figura 26 - Logo e rótulos novos 

 
Fonte: Instagram Berggren 

Redes Sociais 

Figura 27 - Conteúdos Redes Sociais Berggren 2019 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Campanhas de Lançamentos 

Figura 28 - Campanhas de Lançamentos 2019 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Abordagem de Comunicação 

Figura 29 - Abordagem de Comunicação 2019 

 
Fonte: Instagram Berggren 

Institucional 

Figura 30 - Visita da turma 14a Edição do Congresso Aberto aos Estudantes de Biologia 2019 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Figura 31 - Entrevista para TVB Campinas 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

Patrocínio 

Figura 32 - Parceria com a rede Sí Señor 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Feed Instagram 

Figura 33 - Feed Instagram 2019 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

 

 

 

 

Mecânica 

Figura 34 - Sorteio Kit Berggren 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Eventos/Campanhas 

Figura 35 - St. Patrik’s Day 2019 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

 

Figura 36 - Beer Trip Festival, São Carlos/SP 
 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Figura 37 - Oktoberggren 2019 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

Com a definição da nova identidade, a empresa muda sua abordagem, 

passando a direcionar o foco na campanha de apresentação e inovação dos rótulos. 

Essa mudança gera perda no diálogo interativo e na humanização das 

comunicações, e a marca deixa de apostar em dinâmicas e gatilhos de consumo.  

Embora antes a empresa gerava mais conteúdos, informativos e 

interatividade, a mesma passou a dar ênfase no produto, nos eventos realizados, 

na fábrica em si e na sua imagem institucional, tudo isso de uma maneira muito 

direta e clara. 

De forma a apresentar o processo completo de fabricação e qualidade do 

produto, as comunicações da marca se conectam com um dos seus grandes 

diferenciais: equipamentos de primeira linha. 

Continuando seu planejamento nos eventos anuais (Oktoberggren, St, 

Patrick's Day e Dia do Rock) que ocorrem dentro da fábrica, a empresa passou a 
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receber visitações guiadas com equipes de sommeliers, dando também palestras 

e aulas para turmas de universidades e cursos técnicos. 

Com o objetivo de dar ênfase na nova identidade, há uma grande melhoria na 

qualidade das produções visuais. A empresa traz vídeos, gifs e animações 

mostrando seu novo rótulo com muito mais atitude, cor e personalidade nas peças. 

Devido todo o investimento aplicado na produção e mudança da identidade, o 

objetivo da marca foi conquistado, ganhando espaço e visibilidade no mercado. No 

ano de 2019, a Berggren conseguiu uma parceria com a franquia Sí Señor. Com o 

ganho de awareness, a empresa participou de entrevistas, inclusive da TVB de 

Campinas. 

2.1.9.4.3 Comunicação Berggren 2020 

Conteúdo 

Figura 38 - Conteúdo Berggren 2020 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Abordagem de Comunicação 

Figura 39 - Abordagem de Comunicação 2020 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

Experiência Berggren 

Figura 40 - Experiência Berggren 2020 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Ação Social  

Figura 41 - Ação social - Social Beer - Franca/SP 

 

Fonte: Instagram Berggren 

 
 

Figura 42 - Ação social - Cervejarias Unidas - Vinhedo/SP 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Figura 43 - Ação social - Brewtainer Tap Container Berggren/Nova Odessa 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

Ativações da Marca 

Figura 44 - Abastecimento de Growler na Fábrica 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Eventos 

Figura 45 - St.Patrick’s Day 2020 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Patrocinadores St.Patrick’s Day 2020 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Institucional 

Figura 47 - Apoio aos comerciantes locais do Polo Cervejeiro, Lançamento Canal no 
YouTube 

 

Fonte: Instagram Berggren 

 

Em 2020, diante a crise do Covid-19, a empresa volta a criar proximidade com 

seus consumidores, trazendo conteúdos e interatividade também na nova 

ferramenta do Instagram, o IGTV. Por meio de um material institucional, as 

postagens explicavam o processo de fabricação, apresentavam os novos rótulos e 

mostravam como os mesmos eram confeccionados. 
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Além do IGTV, a empresa lança também seu novo canal no YouTube, com os 

mesmos conteúdos do Instagram, sobre o processamento, diferenciais e 

conhecimento de cervejas artesanais. 

A empresa dá ênfase no conceito da Experiência Berggren lançando a 

hashtag #ExperiênciaBerggren, onde seus consumidores compartilham seus 

momentos degustando os produtos. Desta forma, abre-se um espaço para seu 

público a fim de criar uma conectividade repostando as publicações no feed do perfil 

da Berggren. 

Tendo em vista apoiar e ajudar quem mais se prejudicou durante a crise da 

pandemia, a empresa participou de movimentos e ações sociais, transmitindo amor 

e solidariedade. O posicionamento positivo contribui para a credibilidade da marca 

e a solidificação de um dos seus valores. 

Em novembro, a empresa apostou na inovação de seus sabores, anunciando 

a Catharina Sour Tangerina e Triple IPA. Os lançamentos acompanhavam as 

tendências de consumo. 

Porém, a agência Zênit identificou uma falta de sequência, harmonização e 

planejamento de seus conteúdos, que foram deixados para trás e ofuscados pela 

alta quantidade de fotos de produtos no feed. 
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2.1.9.4.4 Comunicação Berggren 2021 

Ativação 

Figura 48 - Lançamento do Curso Cervejeiro 2021 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

Ação Institucional 

Figura 49 - Ação Institucional 2021 

 
Fonte: Instagram Berggren 
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Mecânica 

Figura 50 - Mecânica Sorteio - 2021 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

Conteúdo 

Figura 51 - Conteúdos Redes Sociais 2021 

 
Fonte: Instagram Berggren 

 

A comunicação da Berggren não obteve melhorias desde 2020. Percebe-se a 

falta de planejamento de ações a serem divulgadas, bem como a aplicação de um 

padrão ou conexão entre as peças no quesito de identidade visual. O foco persiste 

em ser em fotos de produto, linha de produção e fábrica.   
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De acordo com a Ex-Head de Marketing da Berggren, a empresa não investe 

nas redes sociais, somente em momentos pontuais como eventos e lançamentos. 

Em alguns momentos, a marca usufrui de mecânicas para gerar engajamento, 

adotando uma linguagem informal e direta. Através de assuntos que despertem a 

curiosidade das pessoas, como os tipos de harmonizações possíveis para cada 

estilo de cerveja e a divulgação de cursos que eles disponibilizam diretamente na 

fábrica, a marca tenta conquistar o consumidor. 

A Berggren possui um potencial muito alto de mercado, com um produto 

autêntico e de procedência garantida, porém, a comunicação nas redes sociais não 

transparece isso. A visibilidade da marca em relação aos seus consumidores e a 

presença da mesma no mercado são essenciais para estar sempre em 

crescimento. 

Durante o mês de Abril de 2021, a Berggren participou da campanha “Unidos 

Contra Fome”, que tinha como objetivo arrecadar uma tonelada de alimentos para 

instituições de caridade. Mesmo a marca valorizando a ação, seu posicionamento 

não foi consolidado pela falta de comunicação nas redes sociais, tendo somente 2 

publicações divulgando a campanha social, uma na primeira semana de vigor e 

outra na última. 

Em relação a comunicação Out Of Home (OOH), a empresa não investe em 

mídias offline regularmente, porém, antes da nova Tap House na cidade de 

Campinas ser inaugurada, um outdoor foi posto na Av. Nossa Senhora de Fátima 

divulgando a localização do estabelecimento. 
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2.1.10 Posicionamento Atual  

2.1.11 Sistemas de Informação (SIM) 

O Sistema de Informações de Marketing (S.I.M.) é uma ferramenta de 

comunicação empresarial que tem como objetivo observar, coletar, organizar e 

utilizar informações de uma forma que consiga produzir dados precisos e 

suficientes para apoiar as decisões dos gestores. 

Como o SIM envolve dados internos e externos da empresa, diferente de uma 

pesquisa de marketing que centraliza apenas em fontes secundárias, a Berggren 

elabora a suas análises e formata as decisões no departamento equilibrando as 

influências vindas do exterior e do interior da organização.  

A fim de analisar o mercado, a área de marketing da empresa examina os 

concorrentes majoritariamente via benchmarking, coletando dados que podem ser 

úteis para inspiração e conhecimento. Já para estudar ações e tomar decisões, 

usufrui de influências internas, como o Departamento de Compras e sua gerência.  

Métricas fornecidas pelas próprias plataformas digitais também são fontes de 

dados para a realização de análises profundas que podem ser usufruídas 

estrategicamente. O departamento as utiliza ao seu favor, direcionando de forma 

orgânica suas ações no meio online. 

Além da utilização de métricas do Google Ads, Facebook Ads e Instagram, é 

possível adquirir mais informações sobre a opinião dos clientes em relação ao 

produto, evidenciando os pontos negativos e positivos do mesmo para que as 

campanhas recebam os ajustes necessários. Assim, a construção de uma 

comunicação mais assertiva e persuasiva, prenderá a atenção do consumidor e 

despertará interesse com relação ao produto. 

Outro ponto chave é a coleta de informações sobre os hábitos, perfis e 

necessidades que os consumidores têm, dessa forma o departamento de 
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comunicação pode ajustar suas campanhas para conseguir estabelecer um 

relacionamento mais forte com o seu público. 

 

2.1.11.1 Registros Internos 

No SIM, os dados podem prover tanto do ambiente interno da empresa como 

externo, através de fontes secundárias. No caso da Berggren, a comunicação 

praticada internamente possui uma estrutura horizontal, onde as demais áreas 

estão conectadas e fornecem informações que afetam as tomadas de decisão do 

marketing.  

De maneira prática e casual, os profissionais que compõem o departamento 

possuem um grupo de WhatsApp com o gerente, o qual também participa das 

decisões tomadas pelo setor em relação ao produto, ações externas e campanhas. 

Por haver flexibilidade e proximidade entre as áreas e profissionais, a troca de 

conhecimento se torna uma grande fonte de dados para o Marketing, 

principalmente por receberem um feedback constante.  

O responsável da área de Compras é um grande influenciador e mantém 

contato direto com o Marketing, pois este levanta informações e apresenta 

relatórios que auxiliam nas tomadas de decisão do setor. 

 

2.1.11.2 Inteligência de Marketing 

De forma inteligente, as informações originadas internamente provêm do 

conhecimento e experiência dos profissionais de todos os departamentos da 

empresa. Os mesmos estão expostos a blogs, notícias e grupos associados ao 

mercado cervejeiro. Além de valorizarem a inclusão e diversidade da inteligência 
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própria, a área de Marketing estuda seus concorrentes mediante à benchmarking e 

está conectada nas redes para uma atualização constante. 

Outros fatores que estão interligados às atitudes e ações realizadas pelo setor 

são os dados gerados pelo próprio Facebook em relação ao alcance, gênero, 

curtidas na página e idade do público nas redes Facebook e Instagram. Como a 

organização não faz uso do impulsionamento de postagens frequentemente, 

apenas na divulgação de seus eventos, os quais acontecem na fábrica em Nova 

Odessa/SP, o diagnóstico não é tão extenso e detalhado. (Anexo 1) 

Ao levar em consideração essas informações, podem ser tomadas decisões 

mais assertivas, direcionadas ao público que possui mais interesse e é mais 

atingido pelas ações digitais da marca.  

Infelizmente, durante a jornada da empresa no mercado, não foi elaborada 

uma pesquisa de campo para coletar dados mais concretos sobre a performance 

da empresa e do produto, por isso, a comunicação é realizada nas plataformas 

digitais de forma orgânica, e consequentemente, as informações ficam mais 

escassas. (Fonte: Painel Facebook/Instagram Berggren Bier) 

Exemplo de métrica: Público - Facebook Berggren 

Curtidas:  

Facebook: 9,3 mil (55,36% das curtidas) 

Instagram: 7,5 mil (44,64% das curtidas) 

 

Faixa etária:  
25-44 anos (Instagram/Facebook) - corresponde a mais de 50% do público.  
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Sexo: 

Facebook - público equilibrado (+/- 50% homens e 50% mulheres); 

Instagram - público feminino superior ao masculino. 

 

Principais cidades:  

Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Campinas e Sumaré. 

 

Facebook: 

1º - Americana (SP): 30,2% do público; 

2º - Nova Odessa (SP): 10,6% do público; 

3º - Santa Bárbara d' Oeste (SP): 8,2 % do público; 

4º - Campinas (SP): 7,4% do público. 

 

Instagram: 

1º - Americana (SP): 17,4% do público; 

2º - São Paulo (SP): 10.3% do público; 

3º - Campinas (SP): 6,3% do público; 

4º - Nova Odessa (SP): 5,3% do público. 
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2.1.11.3 Pesquisa de Marketing 

A empresa Berggren não realizou nenhuma pesquisa relacionada ao produto, 

satisfação do cliente e performance até o presente momento. 

 

2.1.12 Matriz Geral de Fatores Críticos de Sucesso, Impactos e Hipóteses 
Estratégicas - Ambiente Interno 

Quadro 5 - Fatores Críticos de Sucesso, Impactos e Hipóteses Estratégicas - 
Ambiente Interno 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

Fatores Críticos de 
Sucesso 

Impactos Hipóteses Estratégicas 

Recrutamento 

centrado em 

Diversidade e Inclusão. 

Fortalecimento da cultura e 

imagem organizacional; 

ambiente interno mais 

diverso e inclusivo. 

● Abertura de processo 

seletivo exlusivo para negros; 

● Abertura de processo 

seletivo exclusivo para a 

comunidade LBGTQIAP+;  

● Processo seletivo às 

cegas. 

Consolidação dos 

valores da marca. 

Fixação e transparência 

para o consumidor final.  

● Direção de campanhas 

institucionais;  

● Participação ou direção 

de ações que envolvam os 

pilares defendidos pela 

marca; 

● Direcionamento 

estratégico na comunicação. 
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Marketing de causa. 
Posicionamento social da 

marca.  

● Participação em ONGs; 

● Direcionamento de 

faturamentos para causas 

sociais; 

● Atuação em 

arrecadações e projetos 

socioambientais; 

● Divulgação estratégica 

sobre este valor da marca. 

Endomarketing.  

Fortalecimento da equipe, 

e satisfação dos mesmos. 

Melhora no Employee 

Experience. 

● Pesquisa de satisfação 

interna; 

● Eventos para a equipe; 

● Confraternizações 

comemorativas; 

● Dinâmicas em equipe; 

● Recompensas sobre 

metas. 

Realizar pesquisas da 

empresa. 

Conhecimento sobre sua 

posição no mercado, e 

desta forma traçar 

estratégias para continuar 

crescendo. 

● Pesquisa sobre o seu 

market share; 

● Pesquisa de mercado; 

● Pesquisa de satisfação 

do cliente, a fim de definir 

indicadores de comunicação. 

Ser mais transparente 

em relação aos preços. 

O cliente precisa ter noção 

do valor do produto, dessa 

forma cria-se uma 

plataforma de segurança na 

relação empresa 

consumidor. 

● Trabalhar com preço 

sugerido utilizando tabela de 

valores em seu site. 

 



 

127 

PRODUÇÃO 

Fatores Críticos de 
Sucesso 

Impactos Hipóteses Estratégicas 

Maquinários de última 

geração. 

Ótima qualidade e 

procedência na produção, 

agilidade e aproveitamento 

dos insumos.    

● Realizar uma campanha 

direcionada a apresentação da 

estrutura do maquinário;  

● Demonstrar que são de 

última geração e como isso 

afeta o sabor do produto final.  

Tecnologia de ponta 

em sua produção. 

Produtos com qualidade 

superior e padronizada em 

relação à concorrência. 

● Apresentar aos 

consumidores finais e 

comerciantes através de E-mail 

Marketing, flyer e/ou banner, 

como é o processo de 

fabricação e que tecnologias 

utilizam; 

● Destacar esse 

diferencial, além de apresentar 

como isso afeta o resultado 

final do produto. 

 

LAB para teste. 

Seus produtos finais saem 

com extrema precisão e 

qualidade, sendo testado 

diversos tipos de 

processos, sabores e 

insumos diferenciados 

encontrando a melhor 

● Realização de materiais 

audiovisuais apresentando as 

etapas de teste no laboratório;  

● Conteúdos interativos de 

como são testadas e 

produzidos os novos sabores; 

● Campanha convidando 
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receita para ser 

comercializada.  

os consumidores a fazerem 

parte desse “experimento” e 

conhecerem o LAB da 

Berggren. 

Técnicos experientes 

e qualificados. 

Procedência garantida em 

seus produtos devido a 

químicos e engenheiros na 

equipe, passando uma 

enorme confiança aos 

consumidores.  

● Apresentar a equipe, 

suas funções; 

● Realização de 

campanhas interativas dos 

técnicos conversando sobre 

como foi produzido 

determinados sabores e 

rótulos; 

● Curiosidades sobre os 

estilos de cervejas e suas 

produções apresentadas pelos 

profissionais da fábrica. 

Produção mensal de 

até 800.000L. 

A fábrica é uma das 

maiores da região contando 

com alta capacidade de 

produção e 

armazenamento, desta 

forma, mantém-se a 

constância em suas 

produções, atendendo as 

expectativas e demandas.  

● Apresentar para os 

comerciantes e consumidores 

finais a capacidade de 

produção, e como isso é um 

diferencial positivo que afeta o 

resultado final do produto; 

● Realizar uma mini-série 

demonstrando o processo de 

produção dentro da fábrica, 

passo a passo.  

Matéria-prima 

importada. 

O impacto tanto positivo 

quanto negativo, depende 

da alta do dólar sendo 

● Apostar em 

comerciantes locais de 

insumos, como o lúpulo, uma 
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afetada pela instabilidade 

na economia, e ao mesmo 

tempo possui um atrativo da 

procedência de seus 

insumos.  

das matérias-primas mais 

caras na produção; 

● Apoiar pequenos 

negócios locais, gerando ótima 

visibilidade para a marca;  

● Apresentar ao público de 

perto da onde vem suas 

matérias-primas, colheitas, 

informações relevantes sobre 

este aspecto.  

FINANÇAS 

Fatores Críticos de 
Sucesso Impactos Hipóteses Estratégicas 

Baixa participação no 

mercado regional. 

Apesar do faturamento da 

empresa, seu market share 

é baixo em relação às 

concorrentes do mercado. 

● Trabalhar na divulgação 

de seus produtos e 

diferenciais, tornando ele mais 

atrativo, e com isso mas 

conhecido; 

● Apostar na expansão em 

regiões e locais de venda; 

● Campanhas 

promocionais para consumidor 

final e empresários;  

● Valores exclusivos, e 

contratos de longo prazo.   

Crescimento 

exponencial. 

O faturamento e 

crescimento da empresa é 

contínuo, ganhando cada 

vez mais espaço no 

mercado, se tornando 

● Investimento em 

plataformas digitais, usufruindo 

de mídia paga; 

● Consolidação do 

posicionamento da marca em 
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conhecida em 

determinadas regiões.  

suas comunicações; 

● Apostar nas ferramentas 

de comunicação para auxiliar 

no crescimento da empresa, 

gerando visibilidade; 

● Apresentar ao 

consumidor que a marca está 

cada vez mais ganhando 

espaço no mercado.  

MARKETING 

Fatores Críticos de 
Sucesso 

Impactos Hipóteses Estratégicas 

Falta de planejamento. 

Sua comunicação e 

marketing não são bem 

trabalhados, nota-se uma 

falta de continuidade e 

relevância em suas 

produções e ações, 

deixando o consumidor 

confuso em relação a 

marca e o produto.  

● Investir em 

planejamentos de marketing 

bimestrais;  

● Definir objetivos a serem 

alcançados; 

● Planejar com cautela 

seus conteúdos e ações;  

● Estruturar sua 

comunicação.  

Rede social sem 

padronização. 

Devido a falta de 

padronização e harmonia 

no feed, os consumidores 

não conseguem identificar e 

interpretar a essência da 

marca, sendo um feed 

poluído e desorganizado.  

● Produzir e manter uma 

identidade de cores, fonte e 

layout;  

● Montar padrões de 

layout e utilizar eles, 

intercalando;  

● Harmonizar determinado 
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tema e conteúdo com o padrão 

desenvolvido; 

● Produção e edição de 

fotografias para um banco de 

imagens Berggre; 

● Utilizar de ícones e 

vetores que fazem ligação com 

o tema, destaque proposto.  

Linguagem fraca e mal 

trabalhada. 

A linguagem da marca é 

pouco atrativa e 

convidativa, focando 

apenas no produto em si. 

Falta de gatilhos de 

consumo que seduzem o 

consumidor para conteúdos 

relevantes e que agreguem 

conhecimento.  

● Investir em um diálogo 

direto com o consumidor;  

● Observar e utilizar 

tendências do momento em 

sua comunicação;  

● Apostar em adjetivos 

atrativos nas produções;  

● Compreender o que o 

público espera na 

comunicação da cervejaria; 

● Manter uma redação 

trabalhada e estruturada.   

Investimento no 

marketing de 

experiência. 

Apesar da marca possuir 

diferenciais competitivos 

nesse aspecto, os mesmos 

devem ser melhor 

demonstrados e 

trabalhados, para se tornar 

mais atrativo ao 

consumidor, e de fácil 

acesso. Pela falta de 

planejamento, há 

● Criação de conteúdo 

audiovisual, convidando os 

consumidores a participarem 

das ações que a marca 

oferece; 

● Planejamento nas redes 

sociais para apresentar os 

detalhes e diferenciais dos 

cursos; 

● Coletar depoimentos 
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desconhecimento do 

consumidor em relação ao 

tour pela fábrica e os cursos 

oferecidos. 

dos cursos e do tour pela 

fábrica, para fins de 

divulgação; 

● Proporcionar uma mini-

série de Degustação às Cegas, 

com produção em vídeo. 

Posicionamento de 

causa mal trabalhado. 

A marca não trabalha 

corretamente seu 

posicionamento 

institucional, se envolvendo 

pouco em causas sociais. A 

visibilidade da empresa 

quanto a isso é afetada, 

distanciando o consumidor 

dos valores e propósitos da 

marca. 

● Apoiar ONGs; 

● Participar ou dirigir 

arrecadações de alimentos;  

● Apresentar processos 

sustentáveis e ecológicos 

dentro da produção;  

● Pensar em um projeto de 

garrafas retornáveis junto a 

uma promoção;  

● Estar mais presente em 

ações sociais na região;  

● Campanhas de 

curiosidades e dicas de 

reaproveitamento sustentável.  

Má utilização das 

ferramentas de 

comunicação 

disponíveis. 

Marca pouco antenada nas 

ferramentas que as redes 

sociais oferecem, gerando 

impacto negativo ao 

consumidor jovem que 

espera sempre novidades e 

conteúdos interativos, 

principalmente 

audiovisuais.  

● Explorar formatos 

diferentes de conteúdo dentro 

das plataformas, como por 

exemplo Reels, IGTV e Guias 

na rede social Instagram; 

● Apostar em uma 

persona para se comunicar 

com o público de forma direta e 

interativa. 
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Branding não é 

estrategicamente 

desenvolvido. 

O público não consegue 

captar a essência da marca 

ao acessar as redes 

sociais, causando o 

impacto negativo dos 

consumidores não 

conseguirem se identificar e 

conversar com a marca.  

● Apresentar e trabalhar 

um lifestyle por trás de seus 

produtos;  

● Campanhas 

direcionadas a construção 

correta da Brand Persona da 

marca em si; 

● Identificar os seus 

valores, personalidade e ideais 

e divulgá-los de maneira 

estratégica, a fim de se 

conectar com o consumidor; 

● Gerar e agregar valor em 

seus conteúdos e publicações.  

Credibilidade da 

marca orgânica. 

A empresa possui diversos 

prêmios e procedência no 

produto, sua credibilidade 

no mercado cresce de 

forma orgânica, pois é mal 

trabalhada e exposta aos 

consumidores, podendo 

com isso perder força e 

espaço no mercado com o 

tempo.  

● Apresentar de perto os 

rótulos e estilos premiados; 

● Elaborar uma história 

por trás de cada uma de suas 

vitórias e premiações;  

● Criar uma campanha 

direcionada a demonstração 

dos estilos e diferenciais dos 

produtos premiados.  

Merchandising. 

A empresa não investe na 

visibilidade nos PDVs, 

perdendo o impacto do 

produto e baixa percepção 

daqueles que passam.  

● Investir na produção de 

materiais impressos 

explicativos e atrativos tais 

como: wobbler, banner, flyer, 

bandeiras e porta-copo.  
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PRODUTO  

Fatores Críticos de 
Sucesso Impactos Hipóteses Estratégicas 

Grande variedades de 

estilos. 

Impacto positivo e muito 

atrativo para os 

consumidores. A Berggren  

oferece os estilos mais 

consumidos e desejados.  

● Campanhas para 

apresentar os diferentes 

estilos; 

● Explicar as diferenças e 

sabores dos estilos em suas 

comunicações; 

● Demonstrar a produção 

de cada um dos estilos em uma 

mini-série de vídeos. 

Inovação em sabores. 

Os consumidores são 

atraídos pelos diferentes e 

exóticos sabores frutados 

das cervejas, sazonais e 

lançamentos especiais, um 

ponto muito bem trabalhado 

na empresa.  

● Utilizar frutas orgânicas 

e nacionais para tornar ainda 

mais atrativo e agregar valor 

aos sabores; 

● Campanhas de 

lançamentos mais 

estruturadas, possuindo um 

número maior de peças e 

informações relevantes sobre a 

produção.  

Rótulos urbanos e 

bem desenhados. 

A empresa possui seus 

rótulos muito bem 

elaborados e atrativos. 

● Apresentar em suas 

redes sociais as análises dos 

rótulos; 

● Demostrar todas as 

informações que possuem nos 

rótulos;  

● Explicar e desenvolver a 
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importância e relevância 

dessas informações agregadas 

ao produto.  

PREÇO  

Fatores Críticos de 
Sucesso Impactos Hipóteses Estratégicas 

Grande variação de 

valores. 

Incoerência e inconstância 

do reconhecimento do valor 

da marca em relação ao 

consumidor final.  

● Realizar uma tabela de 

preços sugeridos para os 

PDVs.  

Sem exclusividade de 

compra. 

A fábrica não realiza 

contratos de exclusividade 

com seus consumidores, 

podendo perder parcerias e 

visibilidade.  

● Contratos especiais de 

compras em grandes escalas; 

● Brindes exclusivos;  

● Valores diferenciados.  

● Clube de Compras; 

● Cartão Fidelidade; 

● Instagram voltado para 

as vendas B2B e outro B2C. 

DISTRIBUIÇÃO  

Fatores Críticos de 
Sucesso 

Impactos Hipóteses Estratégicas 

Realiza a distribuição 

grátis para os PDVs. 

Gera o aumento do gasto 

da empresa, porém é bem 

visto como um diferencial 

atrativo para os 

comerciantes.  

● Realizar contratos com 

esse serviço a parte; 

● Deixar claro que isso 

seria uma bonificação especial; 

● Utilizar essa mecânica 

para o PDV que compra 
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regularmente em grande 

escala. 

Ampla rede de PDVs.  

Grande visibilidade do 

produto, encontra-se o 

mesmo em diversos tipos 

de ambientes de vendas, 

seja em grande ou pequena 

escala, porém, os PDVs 

não são divulgados pela 

marca. 

● Divulgação de todos os 

PDVs em que é possível 

adquirir o produto; 

● Promoção especial em 

determinados 

estabelecimentos para 

incentivar a visita nos PDVs; 

● Visual merchandising e 

apoio para vendedores 

divulgarem e venderem 

corretamente o produto.  

Utilização dos canais 

varejista e atacadista. 

Diferentes maneiras do 

produto ser distribuído, 

impactando na  flexibilidade 

de valores, público e 

alcance.  

● Realizar comunicação 

direcionada para os diferencias 

de cada canal utilizado; 

● Comunicação 

personalizada para cada tipo 

de canal.  

Exclusividade 

regional.  

A empresa realiza uma 

exclusividade regional, 

onde não ampliam a venda 

direta para distribuidoras na 

mesma região, algo que 

atrapalha o crescimento da 

marca.  

● Ampliar vendas para a 

mesma região; 

● Obter contratos de 

exclusividade em outras 

vertentes e não apenas por 

região.  

Força de vendas mal 

trabalhada. 

A força de vendas, ao 

visitar os PDVs das regiões, 

cria proximidade com os 

● Apostar em CRM, 

programas de captação, 

prospecção automatizada; 
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mesmos, porém, pela 

exclusividade das regiões, 

os mesmos ficam restritos 

em realizar novos negócios. 

● Direcionar comunicação 

para as regiões desejadas; 

● Oferecer exclusividades 

e preços diferenciados.  

Fonte: Agência Zênit 
 

 

2.2 AMBIENTE COMPETITIVO 

2.2.1 Análise do Mercado 

O mercado cervejeiro está dividido em produtos especiais/artesanais e 

cervejas consideradas mainstream, aquelas produzidas em escala industrial. As 

cervejarias locais e independentes focam na degustação, na seleção de insumos 

de qualidade, no processo cuidadoso de fabricação, proporcionando uma 

experiência para o consumidor. Em contrapartida, as cervejas populares, como as 

comercializadas pelos grandes grupos Ambev, Heineken e Petrópolis, se 

centralizam na comercialização. Porém, nota-se um forte apelo e valorização por 

parte do consumidor pelas marcas que se preocupam com a sociedade, meio 

ambiente e seus propósitos de existência, isso significa que o indivíduo está cada 

vez mais exigente com o consumo consciente. O mercado artesanal ganha forças 

neste aspecto.  

 

2.2.1.1 Tamanho 

Globalmente, o mercado cervejeiro passou por um grande salto, com previsão 

de chegar em 554.3 bilhões de dólares até 2027.  Em relação ao segmento no 

Brasil, o país é o terceiro maior fabricante mundial, com 13,2 bilhões de litros 

produzidos por ano, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja 
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(SINDICERV, 2019), tendo o crescimento deste nicho no território nacional com 

mais de 1.000 estabelecimentos legalmente instalados em 2019. Através do 

DataSebrae em 2019, os estados que concentram a maior parte das cervejas 

independentes são Rio Grande do Sul (20%) e São Paulo (18%) (DATASEBRAE, 

2019). Localmente, a Região Metropolitana de Campinas (RMC) contou com a 

produção de cinco milhões de litros de cerveja e um faturamento de 50 milhões de 

reais em 2019, de acordo com os dados da Associação Brasileira de Cerveja 

Artesanal (Abracerva) (TODODIA, 2019). 

Nota-se que o mercado cervejeiro, de produtos tradicionais e especiais, está 

em uma forte curva exponencial, tanto no mundo quanto no Brasil, no estado de 

São Paulo e na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Em um panorama 

nacional, o setor representa 1,6% do PIB, 2,7 milhões de empregos, gerando um 

faturamento de 107 bilhões de reais anualmente, além de corresponderem R$21 

bilhões de impostos ao ano (CERVBRASIL, 2017).  

 

2.2.1.2 Evolução e Tendências Internas/Externas 

O segmento artesanal transformou o hábito de tomar cerveja em uma grande 

experiência gastronômica, elevando-a a um patamar de degustação diferenciado, 

com um público que sabe diferenciar e apreciar cada ingrediente utilizado em sua 

fabricação. O presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal 

(Abracerva), Carlo Lapolli, afirma que as marcas independentes produtoras de 

cerveja artesanal  são, consideravelmente, as responsáveis pela grande expansão 

do universo cervejeiro. O público anda cada vez mais exigente com a qualidade dos 

produtos, o que acaba destacando as cervejarias de pequeno e médio porte.  

(LAPOLLI, C. 2019) 
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No 1º Censo das Cervejarias Independentes Brasileiras, realizado pelo 

Sebrae em parceria com a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), 

com uma amostra de 486 produtores de fábrica própria, produção terceirizada e bar 

próprio no ano de 2019, os estados que se concentram a maior parte das 

cervejarias independentes são: Rio Grande do Sul (20%) e São Paulo (18%). 

(DATASEBRAE, 2019) (Figura 52) 

 

Figura 52 - Em que Estado está localizado o seu negócio? 

 

Fonte: 1º Censo das Cervejas Independentes Brasileiras, Sebrae, 2019 

 

Em 2020, o estado de São Paulo obteve um crescimento médio de 32,4%, 

registrando 285 novos estabelecimentos (Figura 53). Com a maior concentração de 

cervejarias na região Sul-Sudeste (85,6%) em nível nacional, há projeções de 

crescimento e inovação nos produtos registrados (Figura 54). Mesmo com os 
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impactos e efeitos da pandemia do Covid-19, a atividade cervejeira apresentou 

avanço dentro do prospectado, não atingindo totalmente a meta posta no ano de 

2019. (ANUÁRIO DA CERVEJA, CERVBRASIL, 2020) 

Figura 53 - Número de registros de estabelecimento por Unidade da Federação 
 

 

 
Fonte: Anuário da Cerveja 2020 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
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Figura 54 - Projeção de crescimento de cervejarias 2020-2025 e verificação 2020 
 

 
Fonte: Anuário da Cerveja 2020 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Apesar de valores surpreendentes, em um levantamento realizado pela 

Associação Brasileira da Cerveja Artesanal (Abracerva) entre o fim de fevereiro de 

2021 e início de março de 2021, com a participação de 61 cervejarias e 20 

brewpubs,  

24% das respostas apontaram risco alto 

de fechamento em 2021, 41% dos 

estabelecimentos afirmaram que o risco é 

moderado e 35% declararam que 

possibilidade baixa. 

Entre os pesquisados pela Abracerva, 

80% tiveram prejuízo com sua produção, 

como devolução de clientes e 

fornecedores e perda de estoque não 

vendido desde o começo da crise 

sanitária. (GUIA DA CERVEJA, 2021) 



 

142 

 Desta forma, as previsões para um cenário pós-pandêmico estão 

conectadas com a continuação do crescimento do setor, além da extensão de 

oportunidades de venda. A atenção e reforço das marcas nas redes sociais fez com 

que as empresas não perdessem suas forças durante a crise, além de inovarem 

nas estratégias de marketing digital, uso de aplicativos e novos canais de delivery. 

O “consumo em casa” também foi valorizado na pandemia e é uma tendência junto 

às demais inovações, aspirando o futuro das cervejarias artesanais. (GUIA DA 

CERVEJA, 2021) 

 

2.2.1.3 Participação de Mercado 

Com o objetivo de levantar dados a respeito da participação de mercado, 

analisando as cervejarias tradicionais e cervejarias de produto especial, a Catalisi 

afirma que os investimentos promovidos e os projetos anunciados pelas maiores 

cervejarias do país, as quais reúnem grupos como Ambev, Heineken e Grupo 

Petrópolis, continuam acirradas na disputa do mercado e da monopolização do 

mesmo (CATALISI, 2021). Com isso em vista, a Revista Valor Econômico, em 2020, 

realizou uma análise e apresentou dados sobre os principais grupos cervejeiros que 

contribuem no mercado. 
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Figura 55 - Participação de mercado em volume (%) 

 
Fontes: Sindicerv, CervBrasil, Nielsen, IBGE 

 
 

Figura 56 - Vendas de cerveja no país (em bilhões de litros) 

 
Fontes: Sindicerv, CervBrasil, Nielsen, IBGE, *Estimativa 

 

Pode-se concluir, conforme a leitura da figura 55, que a participação de 

cervejarias locais no mercado, não pertencentes dos grandes grupos (Petrópolis, 

Heineken e Ambev), foi de apenas 4,5% no ano de 2019, e que, em linha gerais, o 

consumo apresenta uma tendência de crescimento nas vendas de cerveja no país 

(Figura 56). 
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2.2.1.4 Sazonalidade 

Normalmente, o segmento oferece opções que se encaixam com as estações 

anuais. Por um motivo de melhor aproveitamento dos insumos e ingredientes, que 

consequentemente seguem o curso natural de maior ou menor disponibilidade por 

conta do clima da época, as marcas de cervejas especiais em geral apresentam 

produtos mais indicados para as estações verão e inverno. No caso da Berggren, 

a empresa oferece a seguinte sazonalidade: 

Verão – cervejas mais leves (Sour e Weiss) 

São cervejas, em geral, com teor alcoólico reduzido, menos lúpulo na 

composição, acidez e paladar azedo acentuados, porém contam com notável 

presença de aroma, corpo e sabor, e são ricas em características sensoriais.  

Inverno – cervejas mais fortes e encorpadas (Porter e RIS) 

As cervejas caracterizadas e mais consumidas na época do inverno contém, 

geralmente, alto teor alcoólico, níveis de malte e lúpulo bem acentuados na receita. 

Essa categoria possui grãos maltados e torrados que conferem as notas de café, 

chocolate e toffee associadas ao estilo. É encorpada e altamente cremosa. 

Aniversários – cervejas comemorativas (10 anos e 11 anos) 

 A cervejaria elegeu duas IPA especiais para comemoração de 10 e 11 anos, 

cervejas maltadas de acentuado amargor e cítricas frutadas. 

 

2.2.2 Fornecedores 

Segundo a Ex-Head de Marketing, a empresa possui o departamento de 

compras, o qual organiza o fornecimento dos insumos através de cotações com 
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mais de um fornecedor. Sem exclusividade, o departamento abre comparação entre 

valores e quantidade dos insumos de cada demanda.  

 

2.2.2.1 Insumos 

Os principais insumos para a produção do produto são: maltes, lúpulos e 

leveduras; além disso, são usados sementes, polpa, raspa e casca de frutas em 

algumas cervejas. Para o armazenamento dos produtos, é necessário garrafas, 

impressão de rótulos, tampas de garrafa, caixas de papelão, barris de chopp. 

Tipos de malte: Malte Base, Malte Pale, Maltes Especiais, Malte Trigo, Malte 

Torrado. 

Tipos lúpulos: Lúpulo Cítrico, Lúpulo Norte-Americano, Lúpulo Cítrico Frutado, 

e Lúpulo Tradicional.  

Tipos de leveduras: Saccharomyces cerevisiae e a Saccharomyces 

pastorianus. 

Extras: Semente de Coentro, Raspas de Cascas de Laranja e Limão, Polpa 

de Tangerina e Amora. 

 

2.2.2.2 Especificações de Compras e Fornecedores 

O responsável pelo departamento segue a demanda de produção e insumos 

para iniciar as cotações. A compra depende da demanda de cada insumo 

específico, por exemplo, malte especial e tipos de lúpulo. Com as cotações 

realizadas, o departamento abre votação para escolher o melhor preço e condições 

de entrega entre os principais fornecedores, alguns fornecedores têm maior 
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potencial para entregar em lotes maiores e outros em lotes menores, a compra varia 

perante a necessidade. 

Seus principais fornecedores são: Agraria (malte), Lnf (leveduras/lúpulo), 

Label Beer (rótulos), Vidro Porto (garrafas), WE (equipamentos/lúpulo), PKG 

(rolhas e tampas), NewDrop (Produtos de limpeza).  

A Berggren não possui parcerias e exclusividade, sua compra de matéria-

prima depende da demanda, preço, disponibilidade podendo variar sempre que 

precisar. Devido a necessidade de flexibilidade, não se interessam por contratos de 

exclusividade.    

O único caso em que existe uma preferência é referente a impressão dos 

rótulos, devido a história positiva dos serviços prestados, sendo sempre pontuais, 

com preços personalizados.  

Os fornecedores podem exigir facilidade nos preços mediante exclusividade, 

quantidade, condição de pagamento, parcerias comerciais ou compra por lotes 

maiores para valores mais baixos, isso é algo corriqueiro na questão de fechamento 

de contratos e parcerias. 

Porém, como esse não é o foco da empresa, não existe um poder em relação 

ao fornecedor, essa decisão é inteiramente tomada pela Berggreen e sua realidade 

no momento. Desta forma, a empresa possui total poder em cima dos fornecedores, 

podendo perder oportunidades e valores diferenciados com parcerias a longo 

prazo. 

 

2.2.3 Intermediários do Mercado 

Os canais de distribuição da Berggren acompanham o crescimento 

exponencial da marca no segmento cervejeiro. A empresa distribui os seus 
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produtos em mais de 35 PDVs, em sua maioria pela Região Metropolitana de 

Campinas (RMC), entre eles, tap houses, quiosques, bares, distribuidoras, 

restaurantes e conveniências.  

As vantagens de cada canal variam entre: horário de funcionamento, volume 

de pedidos, que pode diferir entre um e outro, e possibilidade de oferecer serviços 

de compra online em plataformas digitais. 

O canal atacadista possui uma facilidade em relação ao varejista nos tempos 

de hoje, vendendo em grande escala e realizando entregas com preços reduzidos. 

Os varejistas sofrem uma perda de espaço de venda devido às restrições e variação 

de preço, enfrentando uma dificuldade para movimentação de seus produtos.  

A Berggren não possui contratos de exclusividade em relação aos seus 

canais, possuindo uma grande variação em seus valores, e zero controle em 

relação ao desempenho de cada canal.  

No entanto, a empresa não trabalha com exclusividades ou parcerias de 

venda, apenas realiza a venda direta para diversos estabelecimentos.  

 

2.2.4 Concorrência 

2.2.4.1 Análise das Principais Concorrentes 

Com foco na Região Metropolitana de Campinas (RMC) e levando em 

consideração o porte de fábrica, região de atuação, público-alvo e produto 

fornecido, a agência identificou como concorrência direta a Cervejaria Campinas e 

a Burgman, e como concorrência indireta a cervejaria Daoravida e Tábuas. 
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Quadro 6 - Concorrência - Definições Gerais 

 CERVEJARIA 
CAMPINAS BURGMAN DAORAVIDA TÁBUAS 

Local e Ano 
de fundação 

Campinas/SP, 
2007 

Sorocaba/SP, 
2010 

 

Campinas/SP, 
2015 

Barão 
Geraldo, 

Campinas/SP, 
2015 

Público-alvo 

Homens e 
mulheres, 

jovens e adultos 
entre 20 a 45 

anos 
pertencentes às 
classes A e B 

Homens e 
mulheres, jovens 
e adultos entre 20 

a 45 anos 
pertencentes às 
classes A e B 

Homens e 
mulheres, 
jovens e 

adultos entre 
20 a 45 anos 
pertencentes 

às classes A e 
B 

Homens e 
mulheres, 
jovens e 

adultos entre 
20 a 45 anos 
pertencentes 

às classes A e 
B 

Filosofia  Aventureiro / 
Paixão Popular / Poder 

Urbano / 
Descontraído 

“Do It 
Yourself” / 

Sustentabilida
de 

Atuação 

Produção; 
envase; 

armazenamento
; Loja online; 

Tap House/Bar 

 

Produção, 
envase; 

armazenamento; 
Distribuição; Take 
away; Revenda; 

Delivery 

Produção; 
Armazenament
o; Envase; Tap 

House 

Produção; 
envase; 

armazenamen
to; 

Distribuição; 
Bar; Loja 

online 

Portfolio 
12 tipos de 

produtos dos 
estilos: Goose, 
IPA, APA, Sour, 

14 rótulos 
especiais de 

linhas e sazonais, 
entre eles os 

9 rótulos 
próprios com 

diversos 
estilos: Sour, 

9 rótulos 
próprios com 

diversos 
estilos: Sour, 
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Double IPA, 
Amber ALE, 

Wheat, Stout, 
Hope Lager, 

German Weizen 

estilos German 
Weiss, ALE, IPA, 

Sweet Sour, 
Lager, Wheat, 

Witbier 

Brazilian IPA, 
American IPA, 
Double IPA, 

ALE, Session 
IPA. Belgian 

Milk Stout, NE 
IPA, Double 
IPA, Triplo 

IPA 

Disponibilida
de 

Está presente 
em mais de 100 

bares, 
restaurantes, 

empórios e tap 
houses da 

Região 
Metropolitana 
de Campinas 

(RMC) 

 

Distribuída para: 
São Paulo capital, 
Santos  Vale do 

Ribeira, Itu, Salto, 
Indaiatuba, 

Itupeva, Jundiaí, 
Capivari, Vale do 

Paraíba, São 
José dos 

Campos, Jacareí, 
Taubaté, Campos 

do Jordão, São 
Roque, Ubatuba, 
São Sebastião, 

Ilhabela, 
Caraguatatuba, é 
distribuída pelo 

Dom Brejas 

 

5 PDVs 
Apenas 1 tap 

house e 1 
restaurante 

Loja Online Sim.  Não tem. Não tem. Sim. 

Fonte: Agência Zênit 

 

CERVEJARIA CAMPINAS 

Apaixonados por cerveja especial, a Cervejaria Campinas, a qual está no 

mercado desde 2007, é inegavelmente tradicional na região. Conhecida pelo seu 

espírito jovem e aventureiro, é uma marca que buscou inspirações durante as 

viagens dos proprietários pelo mundo, trazendo em sua bagagem um estilo que se 

difere dos demais concorrentes pela sua popularidade e imagem. 
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Enfatizando sua missão em produzir as melhores cervejas, a Cervejaria 

Campinas apresenta 12 estilos de produto, está presente em mais de 100 bares e 

restaurantes da região e possui 2 PDVs localizados nos bairros Taquaral e Swiss 

Park. Em termos de comunicação, a empresa estrutura suas redes sociais com 

linguagem informal e divertida, mantendo um diálogo com o seu consumidor, além 

de fazer uso das ferramentas das plataformas digitais, como o IGTV e Reels, no 

Instagram. Os conteúdos abordados tanto no site/blog quanto nas redes são 

relacionados ao produto, ao segmento e ao consumo.  

Um adendo ao site é sua loja online com entrega para todo o Brasil. São 

disponibilizados Kits Especiais, mercadoria promocional, merchandising (growler 

de cerâmica personalizado, copos de vidro), cupons e a possibilidade de se virar 

um assinante e receber descontos especiais.  

 

BURGMAN 

Responsabilidade, competência, variedade e sustentabilidade são alguns 

valores da Burgman, a qual foi estabelecida em 2010, na cidade de Sorocaba/SP. 

A única entre as concorrentes da Berggren que não faz parte do Polo Cervejeiro da 

Região Metropolitana de Campinas (RMC), a marca apresenta um diferencial 

competitivo e inovador: Um TapRoom na fábrica com um sistema de auto service 

de chopp. Seus 14 rótulos carregam poder e popularidade e sua abrangente 

distribuição a presença no mercado. A empresa possui PDVs exclusivos e 

franqueados, usufruindo de suas redes sociais para dar ênfase no produto, 

promoções de vendas e datas comemorativas. Logo, o conteúdo exposto é 

tradicional. 

A empresa possui um site voltado para as informações institucionais, com uma 

breve história, estrutura da fábrica, suas instalações e linhas de produto, com a 

explicação detalhada de cada uma delas.  
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Percebe-se que a marca busca dar mais destaque ao alto padrão de qualidade 

em seus ingredientes, diferente da Berggren e Daoravida, que direcionam foco na 

experiência entre o produto e o consumidor. 

  

DAORAVIDA 

De maneira mais sucinta e urbana, a Daoravida evidencia por meio de sua 

linguagem, peças audiovisuais, rótulos, embalagens e estética que a marca tem o 

propósito de se tornar referência, parte de um estilo de vida descontraído, destinada 

à um público que visa um lifestyle mais espontâneo e despojado. A Daoravida tem 

a missão de fabricar cervejas especiais que proporcionem uma experiência 

descontraída e única ao consumidor, sendo similar com a proposta da sua 

concorrente Berggren. Porém, a diferenciação está nítida nos valores da marca, 

que são definidos a partir da variedade, satisfação, descontração e qualidade, 

bastante similares aos da Cervejaria Campinas. O fator destaque da Daoravida é 

sua comunicação descontraída e informal com o público, cativando-o através de 

rótulos e novos sabores. 

Com os 9 rótulos autorais, a empresa está focada na Região Metropolitana de 

Campinas (RMC), inovando na proposta de BrewPub, uma fábrica junto ao bar. Sua 

política de vendas se baseia na realização da venda direta ao consumidor final nos 

PDVs exclusivos da marca em Campinas, Indaiatuba e São Paulo capital.  

Através de uma essência local e artesanal e com a ausência de página na 

web (site), a Daoravida aposta seus esforços de comunicação nas redes sociais e 

na produção audiovisual dentro das mesmas. Porém, há pouca movimentação e 

constância de postagens e conteúdos relevantes, focando em suas embalagens, 

produtos, porções, cardápios, lançamentos e novidades. 
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TÁBUAS 

Além de seguir a filosofia de “Faça Você Mesmo”, a Tábuas realmente se 

importa com a seleção de ingredientes naturais, e ressalta que a atividade manual 

é feita com muito cuidado e carinho, transmitindo a mensagem de resultados 

puramente artesanais. O grande apelo à sustentabilidade da marca engaja seus 

consumidores por apoiarem o movimento de consumo consciente, fazendo com 

que a mesma cresça e se destaque pela sua loja virtual. A empresa não faz 

distribuição para comércios, isso ocorre devido a exclusividade do produto, seus 

diferenciais competitivos e preço elevado. 

A comunicação da cervejaria Tábuas é direcionada para o Instagram e a 

mesma não possui site estruturado, apenas seu e-commerce e opções de delivery. 

As postagens na rede social são harmoniosas, seguindo a linha estética da 

embalagem do seu produto, com composições fotográficas muito bem executadas 

e uma ótima padronização na paleta de cores. Seu feed está voltado à 

demonstração dos mais variados produtos e serviços (restaurante no local), 

possuindo também IGTV com conteúdos sobre a sua produção, procedência dos 

ingredientes e explicação dos novos lançamentos.  

Com o objetivo de identificar as estratégias de relacionamento, comunicação 

e marketing dos concorrentes diretos (Cervejaria Campinas e Burgman) e indiretos 

(Daoravida e Tábuas) da Berggren, a agência construiu uma tabela (Quadro 7) para 

melhor visualização. 
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Quadro 7 - Concorrência - Estratégias de Relacionamento, Comunicação e Marketing 

 CERVEJARIA 
CAMPINAS BURGMAN DAORAVIDA TÁBUAS 

Estratégias 
de MKT 
Digital 

Marketing de 
conteúdo / 

Posicionamento no 
Google / Conteúdo 

em Vídeo / Co-
Marketing em 

eventos / Presença 
na mídia (PE&GN, 

entrevistas) 

Exibição de 
produto, 

promoções e 
sorteios / Co-

Marketing junto 
com a venda 

de seus 
produtos 

Produção 
Audiovisual nas 

redes sociais 

Produção 
Audiovisual nas 

redes sociais 

Estratégias 
de 

Promoção 

Visita na Fábrica / 
Reality Beer Show 

/ Produtos 
exclusivos - 

Merchandising 

Produtos 
exclusivos - 

Merchandising / 
TapRoom - 

sistema auto 
service de 

chopp 

NÃO 
IDENTIFICADO

. 

Produtos exclusivos 
- Merchandising 

Estratégias 
de Relações 

Públicas 

Lançamento de 
novas linhas / 

Eventos pontuais 
(ex Super Bowl, 

Champions 
League) / Trívia de 
Campinas / Fim de 
Semana Cervejeiro 

Drive Thru na 
fábrica / St. 

Patrick's Day 

Daoravida 
Music 'N' Food 

Fresh Beer on Tap / 
Lançamento de 

novas linhas 

Estratégias 
de 

Fidelidade 

Kit presente / food 
trucks nas 

taphouses / 
Reposts de 

clientes 

Promoções, 
sorteios e kits 

Postagem no 
blog com 

"Cliente do 
Mês" / FoodLab 

com chefe 
exclusivo aos 

fins de semana 

Interação nas redes 
sociais, 

restaurante/cozinha 
exclusivo no local 

Fonte: Agência Zênit 

A fim de analisar as vantagens e desvantagens dos concorrentes em relação 

a Berggren, a agência levantou pontos fortes e fracos das marcas (Quadro 8). 
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Quadro 8 - Concorrência - Pontos Positivos e Negativos 

Marca Pontos Positivos - Forças Pontos Negativos - 
Fraquezas 

BURGMAN 1. Diversos ponto de 
vendas; 

2. Grande alcance regional;  
3. Produto com preço justo;  
4. Loja acoplada a fábrica;  
5. Muitos pontos de 

distribuição.  
 

1. Comunicação foca 
apenas no produto e 
valores promocionais;  

2. Não gera conteúdo; 
3. Pouca participação em 

ações institucionais.   

CERVEJARIA 
CAMPINAS 

1. Alcance regional muito 
grande;  

2. Consolidada no mercado;  
3. Redes sociais 

atualizadas e alinhadas; 
4. Diversos meios de 

adquirir o produto;  
5. Gera conteúdos de 

responsabilidade e 
relevantes.  

 

1. Não apresenta site 
uniforme; 

2. Produto de alta linha de 
produção, deixando de 
ser 100% artesanal. 

TÁBUAS 1. Cerveja de qualidade 
artesanal extremamente 
elevada;  

2. Delivery próprio da 
empresa;  

3. Sabores únicos e 
especiais.  

1. Preço muito elevado; 
2. Limitação de alcance e 

distribuição;  
3. Pouca opção de 

tamanhos para consumo.  

DAORAVIDA 1. O posicionamento da 
marca carrega um estilo 
diferente e leve; 

2. Público bem fidelizado;  
3. Ponto de vendas em 

lugares bem 
movimentados e de alta 
sociedade.  

1. Pouca informação; 
2. Baixíssima interação e 

constância de divulgação;  
3. Poucas opções de 

compras;  
4. Falta de informação na 

procedência do produto; 
5. Não possui uma 

expansão de distribuição. 
Fonte: Agência Zênit 
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 2.2.4.2 Posição da Empresa (Share)  

Infelizmente a Berggren não forneceu informações sobre o share de cada 

classe de produto, porém, de acordo com um dos distribuidores da marca, a Casa 

Maltada de Paulínia/SP, os produtos mais vendidos são: American Lager, Ipa e 

Session Ipa. 

 

2.2.4.3 Rivalidade no Setor 

Como o setor de cervejas especiais prezam pela degustação de diferentes 

rótulos, a Berggren acredita que a “união das forças” faz com que o setor cresça e 

se desenvolva. Grandes grupos (Ambev, Heineken e Petrópolis) também são 

considerados competidores, pois estes, com alto investimento de capital, 

monopolizam o mercado cervejeiro, conquistando muitas vezes o espaço e a 

oportunidade de cervejarias menores serem mais expressivas.  

 

2.2.4.4 Entrada de Novos Competidores 

Além da cidade de Campinas ser um centro de desenvolvimento, tecnologia e 

educação, a Região Metropolitana de Campinas (RMC) foi instituída como um Polo 

Cervejeiro em Julho de 2017, isso significa, que concentra uma variedade de 

cervejarias artesanais e especiais no mesmo espaço geográfico, favorecendo o 

turismo e a economia local. A ideia do polo é justamente a integração de 12 

cervejarias (Berggren, Cervejaria Campinas, Cogumelo, Crazy Rocker; Daoravida, 

Kalango, Kombuteco, Landel, Mafiosa, Nuremberg, Tábuas e Toca da Mangava) 

que são a favor da constante evolução do setor, além de incentivarem pequenos e 

médios empreendedores a conquistarem espaço no mercado (GUIA DA CERVEJA, 

2018). 
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Pela iniciativa citada acima, em outubro de 2019, foi realizado um decreto pelo 

prefeito de Campinas, Jonas Donizette, que incentiva a instalação de cervejarias 

artesanais em novas áreas, encorajando a criação destes empreendimentos na 

região. Com isso, no mesmo mês foi apresentada a Rota Cervejeira da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC) e o 1º Polo Beer Fest - Oktoberfest do Polo 

Cervejeiro da RMC, primeiro evento do núcleo, que aconteceu na praça Carlos 

Gomes, no centro de Campinas, entre os dias 26 e 27 de outubro de 2019. Esta 

ação deixa explícito o alto potencial da região para crescer e ser reconhecida neste 

segmento, além da valorização e investimento no mercado cervejeiro. 

(PREFEITURA DE CAMPINAS, 2019) 

Em uma reportagem do Correio Popular em 11 de agosto de 2019, aponta-se 

que foram criadas em torno de dez cervejarias artesanais na Região Metropolitana 

de Campinas (RMC) em 2016, 2017 e 2018, sendo que quatro delas na cidade de 

Campinas. No levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged) em 2019, o mercado cervejeiro representa 2,5% do setor total e é 

responsável por gerar 12% dos empregos diretos do setor. (HEIN. H, 2019, 

CORREIO POPULAR) 

Logo, com a facilidade e incentivo de novos empreendimentos cervejeiros se 

instalarem na região de Campinas, existe a grande possibilidade de novas marcas 

se estabelecerem no mercado e se tornarem novos competidores da Berggren. 

 

2.2.5 Consumidor 

2.2.5.1 Consumidor Atual 

2.2.5.1.1 Público-Alvo 

Conforme a pesquisa de fontes secundárias realizada pela agência, o público-

alvo da Berggren é composto por homens e mulheres, das classes A/B, de 30 a 50 
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anos, em busca de experiências e sabores. O perfil do consumidor se enquadra 

tanto em apreciadores de cerveja, quanto curiosos sobre o universo da bebida 

artesanal. Toda pessoa adepta de novas experiências gustativas e disposta a 

investir em uma bebida alcoólica de qualidade, torna-se um consumidor em 

potencial para a empresa, pois seus desejos estão atrelados a degustação, 

momentos únicos, estilo de vida e novas experiências. 

Desde apreciadores de cerveja até interessados em descobrir a experiência 

que o produto Berggren proporciona, seus consumidores têm hábitos de lazer 

relacionados à reuniões de família, saídas com amigos, momentos únicos e 

memoráveis, além de apresentarem uma rotina de atividades conectadas ao 

profissional e ao pessoal. Com uma mentalidade aberta, de empatia e com vontade 

de explorar o novo, o consumidor alvo da marca é fã de música ao vivo e cumpre 

com as suas responsabilidades do dia-a-dia. São adultos, com situação financeira 

estabilizada e com poder de compra. Estão sempre conectados à internet, apreciam 

programas ao ar livre, como também academias, parques, shoppings e festivais 

gastronômicos. Tem como hobby música, fotografia, jogos, esportes e coleções.  

Além de prezar pela qualidade de seus produtos e avaliar a compra antes de 

tomar uma decisão, o consumidor tem preferência em artigos que revelam uma 

experiência única, proporcionando um descobrimento de sabores.  

A degustação de diferentes rótulos faz parte do processo de conhecimento, 

um momento que pode ser compartilhado sozinho, a dois ou em grupo. A 

descoberta do novo desperta a curiosidade dos consumidores, os quais se 

preocupam na harmonização de pratos e momentos exclusivos com o consumo da 

cerveja. 
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2.2.5.1.2 Influências 

Algumas influências que o consumidor pode estar exposto estão relacionadas 

ao ambiente em que frequenta ou estilo de vida que almeja. Ele busca sensações, 

aprendizagens e inovações, por isso, dentro do convívio social e profissional, o 

consumidor está com indivíduos que possuem uma mentalidade similar a sua, 

ideais e propostas de vida que se assemelham, assim, se um colega lhe apresenta 

um novo produto, as chances do consumidor recordá-lo ou ficar com vontade de 

prová-lo são maiores.  

Além da vivência social, o consumidor está exposto a situações em que ele 

entra em contato direto com a marca, como por exemplo, festivais de música, bares 

e restaurantes. Caso o consumidor frequente esses ambientes, há possibilidade 

dele ser exposto ao produto em determinada ocasião. Porém, da mesma maneira 

que o consumidor recebe estímulos da marca Berggren, ele também recebe de 

suas concorrentes, logo, a decisão de compra passa a ser complexa a partir do 

momento que o consumidor busca novas experiências com cervejas especiais, pois 

o fator indecisão pode estar presente no momento da ação de compra. 

Por motivos de regionalismo, sentimento de pertencimento e apoio ao 

produtor local, alguns consumidores podem preferir uma cerveja feita em sua 

cidade, estado, região.  

Por questões sociais, em relação ao poder aquisitivo, o consumo de cervejas 

especiais é restrito às classes A e B em sua grande maioria, que optam pela 

qualidade em suas compras e dispõem de maior renda para consumir desse 

mercado premium. 
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2.2.5.1.3 Processo de Compra 

Como o público-alvo da marca possui um poder aquisitivo para adquirir o 

produto, na maioria das vezes, ele além de comprador é o decisor da compra. Por 

isso, os decisores são adultos entre os 30 e 50 anos, os quais são influenciados 

por amigos e familiares, ou pelos bares e restaurantes a provarem as cervejas 

Berggren. Além das recomendações, podem ser convencidos através da presença 

da marca em ambientes onde frequenta.  

Desta forma, a decisão de compra é tomada através da indicação e presença 

dos produtos em bares, restaurantes, tap houses, pubs, distribuidoras, mercados, 

empórios e pontos de venda. Quando o potencial consumidor é impactado com a 

sugestão de consumo das cervejas especiais da marca, ele busca nas plataformas 

digitais onde pode encontrar o produto à venda ou mesmo questiona os autores da 

recomendação. Assim, ao despertar o desejo de consumir e experimentar as 

cervejas Berggren, o decisor de compra se torna comprador e realiza a compra no 

local onde é informado que há o produto disponível. 

Muitas vezes, o interessado no produto entra em contato com as redes sociais 

da empresa perguntando onde pode encontrá-lo, e desta forma, a orientação é mais 

precisa de acordo com a região que o envolvido está localizado. 

 

2.2.5.1.4 Imagem da Empresa 

Apesar da empresa não apresentar nenhuma pesquisa em relação à sua 

imagem no segmento cervejeiro, de acordo com as análises realizadas pela 

agência diante o posicionamento, valores, cultura organizacional e produtos, a 

marca apresenta uma imagem positiva. Um dos fatores que contribui para o 

fortalecimento do nome “Berggren” é a história da família, a qual está no mercado 

têxtil há 53 anos. 
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Através das análises realizadas pelo grupo, percebe-se que os consumidores, 

colaboradores e canais de distribuição tenham uma visão confiante e otimista com 

o desenvolvimento da marca, são apreciadores de seus produtos, defensores e 

influenciados pelo lifestyle e experiência Berggren, além de reconhecerem os 

equipamentos de ponta, ingredientes de qualidade, custo benefício e infraestrutura 

confiável que a empresa entrega.  

 

2.2.5.1.5 Comportamento 

O consumidor costuma comprar os produtos em lojas de conveniência, 

supermercados, pontos de venda, distribuidoras de bebidas, com o objetivo de 

consumirem a domicílio ou em bares e restaurantes. Os momentos estão, em sua 

maioria, associados com reuniões de família e amigos ou desacompanhado e em 

comemorações ou lazer. 

 

2.2.5.1.6 Atributos Valorizados  

Ao desejar consumir uma cerveja especial, o indivíduo espera por uma 

experiência completa no quesito sabor, aroma, acidez e qualidade, o que o 

segmento artesanal, de uma maneira geral é capaz de proporcionar. 

Em geral, nota-se uma ótima recepção em relação ao público, sustentando os 

principais atributos dos produtos, sendo eles: diversidade e tradição no sabor de 

cerveja artesanal.  

O status e a satisfação de consumir uma cerveja especial premiada 

internacionalmente é extremamente alto, transmitindo valores de exclusividade, 

gourmetização e autenticidade.  
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2.2.5.1.7 Perfil Clientes Finais 

Após a análise aprofundada sobre os pontos de venda em que a marca está 

presente, conclui-se que o público-alvo da Berggren, que está na faixa etária dos 

30 aos 50 anos e são pertencentes às classes A/B, podem ser classificados em 

frequentadores de bares, restaurantes e empreendimentos de varejo.  

Aqueles que costumam visitar empreendimentos de varejo, expõem de um 

desejo de compra para consumo à domicílio, produtos específicos e de qualidade, 

para serem apreciados dentro de seus lares. Valorizam o conceito de homemade, 

consideram atividades culturais e suas residências estão localizadas próximas aos 

centros universitários. 

Já os consumidores que frequentam bares, buscam por uma ocasião 

descontraída, de lazer, de entretenimento e de cunho social. Estes apresentam 

uma personalidade forte, com opiniões formadas e, regularmente, estão 

acompanhados de amigos, colegas e familiares.  

O perfil dos consumidores de restaurantes centra-se na apreciação de uma 

experiência gastronômica e de degustação. O local proporciona momentos para 

desfrutar com famílias, amigos ou pares românticos, de maneira confortável e 

serena. 

 

2.2.5.1.8 Feedback dos Clientes 

A empresa não realiza pesquisas de satisfação em relação ao seu produto, 

porém após uma coleta de dados nos comentários e avaliação do Google feita pela 

agência, os clientes têm um retorno de grande satisfação em relação ao sabor e 
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qualidade do produto, elogiando sempre o custo-benefício do mesmo. A marca é 

classificada com 4.6 estrelas na plataforma de busca. 

 

2.2.5.2 Matriz de Questões Básicas e Obrigatórias Sobre os 
Consumidores/Clientes 

Quadro 9 - Questões básicas e obrigatórias sobre os Consumidores/Clientes  

QUESTÕES BÁSICAS E OBRIGATÓRIAS SOBRE O CLIENTE 

 
QUEM? 

Influenciador 

As influências podem vir de vários locais e pessoas tais 

como:  

- Garçons em bares e restaurantes;  

- Sommelier;  

- Redes sociais:  

- Indicação;  

- Curso-beneficio; 

- Lojistas. 

Decisor 

O decisor de compra é o próprio consumidor final, sendo 

ele totalmente responsável por seus processos.  

Usuário 
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Homens e mulheres, das classes A/B, de 30 a 50 anos, 

em busca de experiências e sabores. 

Comprador 

O comprador pode ser o próprio consumidor final ou os 

donos de canais atacadistas e varejistas.  

Há dependência por parte de alguns grupos de 

clientes? 

Não ocorre dependência do consumidor final, por 

possuir um leque de consumidores variados, e suas cervejas 

e chopps adaptáveis para formas e estilos de consumo.  

O QUE? 

Quais as motivações de suas escolhas? 

- Custo-benefício; 

- Produto autêntico;  

- Sabores e estilos diferenciados; 

- Qualidade garantida;  

- Hormonização.  

Quais as experiências dos clientes com relação à 
marca, produtos, serviços? 

A experiência do cliente em relação a marca se baseia 

em satisfação e ganho pessoal, vivenciando um status de 

consumo, por ser um produto autêntico.  

 
ONDE? 

Em que canais ou ponto de vendas costumam 
comprar? 
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Restaurantes, bares, tap houses, distribuidoras, 

mercados e supermercados.   

QUANDO? 

Há como montar uma curva de 
consumo/sazonalidade? 

Não há possibilidade de estruturar uma curva de 

consumo em relação a Berggren, devido a falta de controle e 

informações.  

O produto é consumido em todas as épocas do ano, 

possuindo modelos para as estações verão e inverno. 

Qual a frequência de compra? 

Pode-se deduzir que a frequência de compra dos 

chopps e cervejas amplia aos finais de semana, momento 

destinado a lazer e relaxamento, ideal para consumir a bebida 

acompanhada de petiscos, churrasco, massas, entre outros. 

COMO? 

Há definição de segmentos de clientes diferentes? 

Os consumidores podem ser divididos em três 

segmentações:  

- Frequentadores de empreendimentos de varejo; 

- Frequentadores de bares; 

- Frequentadores de restaurantes. 

Quais os atributos valorizados pelos clientes? 
(Importância e desempenho dos principais atributos) 

Os atributos captados são autenticidade, exclusividade, 

diversidade, tradição no sabor de cerveja artesanal. 
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Quais meios de comunicação influenciam nas 
decisões dos clientes? (online, offline, ...) 

 

A Berggren não trabalha corretamente seus gatilhos de 

consumo e ferramentas de comunicação, porém os destaques 

influentes em suas mídias sociais são: sua qualidade, 

processo de fabricação e demonstração de seus rótulos.  

A marca não investe em mídias offline, aplicando 

pontualmente um visual merchandising nos PDV.  

 

PORQUE? 

Há como observar os comportamentos de 
consumo? 

Os produtos podem ser consumidos em diversas 

situações e comportamentos de consumo:  

- Em grande escala para festas e eventos;  

- Consumo próprio em pequena escala; 

- Alta demanda para PDVs;  

- Compartilhado com os amigos e familiares.  

Quais as opiniões em relação à imagem da marca? 

- Visão confiante e otimista; 

- Tradição; 

- Confiança; 

- Custo-benefício; 

- Qualidade; 

- Reconhecimento através do processo de 

fabricação e equipamentos utilizados. 

Quais os níveis de satisfação com a marca, produto 
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e serviço? 

De acordo as avaliações do Google, o sabor e qualidade 

do produto são ressaltados, junto ao custo-benefício do 

mesmo, possuindo 4.6 estrelas, considerado um nível ótimo de 

satisfação aos produtos.   

Fonte: Agência Zênit 

 

2.2.5.3 Matriz Fatores Críticos de Sucesso, Impactos e Hipóteses 
Estratégicas - Consumidor/Clientes 

Quadro 10 - Fatores Críticos de Sucesso, Impactos e Hipóteses Estratégicas - 
Consumidores/Clientes 

CLIENTES BERGGREN  

Fatores Críticos de 
Sucesso Impactos Hipóteses Estratégicas 

Ampla faixa etária.  

Quantidade maior de 

consumidores, incentivo ao 

alcance de amplo leque.  

● Campanhas 

segmentadas ao público; 

● Criação de conteúdo 

que atrai o público desejado, 

como uso de gatilhos que 

fazem parte da realidade de 

cada faixa etária (ex: memes). 

Elitizados. 

Público que elevará o nível 

do produto para um 

segmento premium e de 

exclusividade. 

● Oferecer uma carta com 

produtos diferenciados; 

● Disponibilizar diferentes 

modos de pagamentos;  
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● Estar presente nos 

locais onde o público está ou 

patrocinar eventos destinados a 

este público específico; 

● Formas variadas de 

apresentar o produto, em 

pontos de venda 

gourmetizados. 

Exigente. 

Os consumidores da marca 

são exigentes, demandando 

cada vez mais esforço e 

atenção.  

● Lançar com frequência 

novos diferenciais competitivos; 

● Criar e investir em 

novos sabores; 

● Ampliar o catálogo de 

produtos de merchandising 

como camisas e growlers 

personalizados.  

Degustadores.  

Maior probabilidade de 

experimentação, obrigando 

a marca a se arriscar e a 

inovar.   

● Arriscar em sabores 

inesperados e inovadores;  

● Realizar eventos 

sensoriais, voltados a 

degustação.  

Buscam experiências.   

A empresa possui um 

marketing de experiência 

com um enorme potencial, 

porém o impacto negativo é 

que não é muito trabalho e 

apresentado corretamente.  

● Criar filmes publicitários 

mostrando as experiências 

Berggren; 

● Divulgar de uma forma 

atrativa seu tour pela fábrica;  

● Agregar o valor ao seu 

curso de Mestre Cervejeiro. 

Busca músicas e A Berggren é conhecida por ● Investir em eventos 
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shows. realizar grandes e 

motivados eventos locais, 

sendo reconhecida e 

associada desta forma. 

patrocinados; 

● Patrocinar o tour de 

uma banda de música; 

● Playlists personalizadas 

nas plataformas de música; 

● Lives em parceria com 

bandas; 

● Rótulos temáticos.  

Busca inovação e 

tendências.  

A empresa possui uma linha 

de cervejas clássicas, mas 

está sempre trabalhando 

para produzir cervejas 

exclusivas que atendem o 

gosto dos consumidores de 

produtos especiais. 

● Acompanhar as 

novidades do mercado; 

● Produzir suas cervejas 

com insumos de produtores 

locais. 

 

Apreciam o contato 

com a marca;  

Comunicação e branding 

com baixo engajamento e 

interatividade.  

● Gerar conteúdos 

relevantes, como dicas 

curiosidades; 

● Direcionar a linguagem 

convidativa, atualizada e 

moderna;  

● Oferecer bonificações 

especiais;  

● Agregar valor à marca.  

CONSUMIDORES DO SEGMENTO  

Fatores Críticos de 
Sucesso Impactos Hipóteses Estratégicas 

Abertos a 

degustação. 

Buscam variedades e 

novidades em produtos 

● Degustação de 

lançamentos. 
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exóticos e diversificados.   

Público exigente. 

Rigorosidade nos processos 

para garantir alta qualidade 

dos produtos. 

● Garantir treinamento 

para sua equipe. 

Buscam tendências. 

 A marca deve se posicionar 

na atualidade, seja em 

causas sociais, 

acontecimentos do 

momento.  

● Ter pesquisas 

atualizadas do segmento; 

● Estar a par das coisas 

que acontecem nacionalmente 

e internacionalmente 

(benchmarking atualizado); 

● Testar coisas novas 

para, talvez, criar uma nova 

tendência. 

Consomem marcas 

grandes.  

Consumidores mais 

exigentes não só em 

relação ao produto, mas 

também no posicionamento 

das marcas e o que elas 

representam. 

● Trabalhar no 

posicionamento e na 

responsabilidade social da 

marca; 

●  Produzir campanhas 

institucionais; 

● Ser uma marca 

exclusiva. 

Demanda 

informações sobre o 

produto a ser 

consumido.  

As empresas devem gerar e 

apresentar tudo sobre seu 

produto.   

● Mostrar a linha completa 

de produção;  

● Apresentar seus 

ingredientes;  

● Certificar e demonstrar 

todos seus insumos e matéria-

prima.  
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Buscam conexão e 

valor na marca. 

Apresentar e vender mais 

que o produto, oferecer 

serviço especial, benefícios 

diferenciados e experiências 

completas.  

● Experiências 

sensoriales; 

● Eventos exclusivos;  

● Participação em feiras e 

festivais; 

● Criação de uma persona 

que converse com consumidor 

de igual para igual.  

 

Fonte: Agência Zênit 

 

2.2.6 Matriz Geral de Fatores Críticos de Sucesso, Impactos e Hipóteses 
Estratégicas - Ambiente Competitivo 

Quadro 11 - Fatores Críticos de Sucesso, Impactos e Hipóteses Estratégicas - 
Ambiente Competitivo  

FORNECEDORES 

Fatores Críticos de 
Sucesso Impactos Hipóteses Estratégicas 

Não possuem 

exclusividade.  

Inconstância nos valores 

para aquisição de insumos, 

dependendo da demanda 

no momento.  

● Realização de cotações 

em diversos fornecedores;  

● Selecionar o melhor 

custo-benefício no momento de 

compra;  

● Focar naqueles que 

possuem melhores benefícios 

para a entrega. 

Insumos importados. Dependência do mercado ● Ter parceria com 
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exterior (dólar).  fornecedores locais; 

● Buscar insumos 

nacionais; 

Compra sob 

demanda. 

Política do não desperdício, 

comprando apenas o que 

vai usar no momento.  

 

Maximização do lucro. 

● Controle da demanda.  

 

INTERMEDIÁRIOS DE MERCADO 

Fatores Críticos de 
Sucesso Impactos Hipóteses 

Estratégicas 

Falta de controle dos 

pontos de venda. 

A empresa não possui esse 

controle, não sabendo como 

está a venda, e recepção de 

seus produtos ao 

consumidor final.  

● Controle de 

qualidade;  

● Pesquisa de 

satisfação; 

● Mapeamento da 

rede completa de PDVs 

onde seu produto é 

encontrado; 

● Fiscalização nos 

PDVs.  

Possuem dois tipos de 

canais de venda 

(atacado/varejo). 

Oferecem duas maneiras de 

adquirir o produto, grande e 

pequena escala.  

● Divulgação dos 

seus PDVs; 

● Fortalecimento 

do relacionamento com 

os canais de vendas; 

● Ações de 

engajamento destinadas 

aos canais de vendas; 
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● Visual 

merchandising nos PDVs. 

Não possuem 

exclusividade de 

revenda. 

Déficit na presença visual e 

mercadológica dos 

produtos.  

● Buscar 

fidelização dos PDVs 

através do customer 

service; 

● Oferecer 

descontos especiais para 

compras em grandes 

escalas; 

● Fornecer 

materiais de apoio e 

visual aos PDVs; 

● Acompanhament

o mensal/bimestral dos 

canais. 

 

CONCORRÊNCIA 

Fatores Críticos de 
Sucesso Impactos Hipóteses Estratégicas 

O posicionamento da 

marca não é claro. 

A marca possui um 

posicionamento e 

identidade muito 

superficiais, deixando pouca 

presença para os clientes. 

● Investir em campanhas 

de posicionamento da marca:  

● Fixação dos valores da 

marca em campanhas e ações;  

● Divulgação de material 

institucional nas redes sociais e 

PDVs. 

Venda limitada. 
A empresa não possui 

opções variadas de vendas, 

● Loja Online: 

● WhatsApp direcionado a 
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flexibilidade no pagamento.  encomendas/vendas;  

● SAC de perguntas;  

● Linktree na biografia das 

redes sociais com opções 

diferentes de compra como, 

através do iFood e do Goomer.  

● Opções de pagamentos 

variadas: PIX, boleto, Picpay, 

Google Pay, entre outros.  

Inovar sabores. 

O mercado de cervejas 

artesanais é gourmetizado, 

demandando novas 

experiências e sabores, a 

marca realiza lançamentos 

sazonais, porém não 

investe na inovação. 

● Pesquisas de 

tendências de consumo; 

● Enquetes com o 

consumidor final a fim de 

descobrir os desejos e 

necessidades do mesmo;  

● Testes e degustações 

exclusivas. 

 

Déficit na divulgação 

referente a 

disponibilidade do 

produto. 

Perda do interesse do 

consumidor por ter 

dificuldade na hora de 

encontrar o produto. 

● Destaques na rede 

social Instagram, destinado a 

localização dos PDVs; 

● Mapa interativo no site, 

mostrando as localizações de 

todos os canais que 

comercializam os produtos  da 

marca;  

● Campanhas 

informativas sobre onde 

encontrar os produtos 

Berggren.  
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Baixa fidelização do 

público. 

Não utilizam de mecânicas 

de engajamento, benefícios 

e estratégias de venda.  

● Sorteios; 

● Cupom; 

● Promoção; 

● Descontos especiais 

comemorativos;  

● Divulgação de seus 

prêmios e certificados; 

● Humanização da 

comunicação. 

Mal uso das 

ferramentas das redes 

sociais. 

Não se encontra de forma 

constante em todas as 

formas disponibilizadas nas 

redes sociais (post, stories, 

IGTV, Reels, Live) 

● Reels interativo; 

● IGTV insticional  

● Food Lab  

● Enquetes; 

● Parceria com 

influencers;  

● Caixa de perguntas;  

● Impulsionamento de 

posts e stories; 

● Posições no Google 

Ads. 

Diálogo com o 

consumidor. 

A empresa não mantém um 

diálogo direto e interativo 

com o consumidor. 

 

Inconstância em suas 

publicações. 

● Concretizar sua 

abordagens; 

● Utilizar de gatilhos de 

consumo;  

● Oferecer informações e 

conteúdos relevantes do 

segmento; 

● Comunicação 

segmentada;  

● Construção de uma 
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linguagem de marca junto com 

uma persona; 

● Planejamento prévio de 

seus conteúdos; 

● Conteúdo interativo 

(Quiz, enquetes, etc). 

  

Pouco divulgação do 

merchandising. 

A marca perde visibilidade 

dos produtos terceiros de 

merchandising que 

disponibilizam, além do 

produto em si (chopps e 

cervejas). 

● Entrega de kits 

promocionais nos distribuidores 

e PDVs; 

● Lançamentos de kits 

personalizados comemorativos; 

● Opções de montar o 

próprio kit; 

● Brindes (copos, abridor 

de garrafa, porta copo). 

Responsabilidade 

social. 

A Berggren não possui um 

posicionamento de causa 

consistente e construído em 

comparação aos seus 

concorrentes, perdendo o 

respeito e admiração do 

consumidor final.  

● Apoio aos agricultores 

locais; 

● Consumo consciente; 

● Apoiar ONGs diversas; 

● Destinar lucros a causas 

sociais;  

● Campanhas de 

conscientização em relação a 

causas como, sustentabilidade, 

ecologia, entre outros. 

Comunicação nos 

rótulos. 

Os rótulos da empresa 

possuem uma comunicação 

muito interativa, repleta de 

● Realizar divulgação dos 

diferenciais de seus rótulos; 

● Carrossel divulgando os 
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informações adicionais 

relevantes sobre o produto 

a ser consumido.  

modelos de cervejas e as 

informações que possuem no 

material impresso 

(hormonização, temperatura, 

copo ideal, clima para 

consumir); 

● Destaques na rede 

social Instagram para cada 

rótulo e suas especificações 

(hormonização, temperatura, 

copo ideal, clima para 

consumir); 

● QR Code Spotify - 

playlist personalizada para 

harmonizar com o estilo. 

Eventos. 

Um dos principais 

investimentos da marca são 

seus eventos temáticos, 

realizados na fábrica para o 

consumidor final, 

fortalecendo esse laço entre 

o produto e a experiência 

que o mesmo transparece.  

● Campanhas mostrando 

os diferenciais dos eventos; 

● Produtos e rótulos 

personalizados para a 

comemoração; 

● Kits de presente para os 

convidados (camiseta, caneca 

com colar personalizado, 

abridor de garrafa). 

Empresa localizada 

em centro urbano. 

A Berggren assim como 

suas concorrentes, está 

localizada no Polo 

Cervejeiro, ocasionando 

uma grande rotatividade e 

atração dos consumidores 

● Investir em mídias 

offline para divulgação;  

● Participar de eventos 

realizados na região. 
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do segmento.  

Customer Experience. 

A única empresa que possui 

um Tour Cervejeiro, e 

certificação para a 

realização de cursos 

técnicos, desenvolve um 

relacionamento com o 

cliente, dando cada vez 

mais credibilidade à marca. 

● Tour cervejeiro online 

(4D); 

● Aba do site destinada 

ao curso de Mestre Cervejeiro; 

● Aprimoração da 

divulgação do Tour Cervejeiro 

Exclusivo; 

● Clube de fidelidade;  

● Cartão fidelidade. 

Fonte: Agência Zênit 

 

2.3 AMBIENTE EXTERNO 

2.3.1 Demografia 

2.3.1.1 Crescimento da População e Seu Composto Etário  

Com o objetivo de identificar o crescimento populacional da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), o censo do IBGE de 2010 indica que a sua 

população total, das 20 cidades que compõem a área, foi de 2.797.137, sendo eles 

1.373.996 homens e 1.423.141 mulheres, e 2.725.293 da área urbana. 

(PREFEITURA DE CAMPINAS, 2010) 

Em 2010, a RM de Campinas possuía um 

grau de urbanização de 97,4% e pouco 

menos de 7% da população estadual 

residia nela. A população do município-

núcleo da RM, Campinas, correspondia, 

em 2010, a 38,6% da população 

metropolitana. A taxa de crescimento da 
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população da RM de Campinas, entre 

2000 e 2010, foi de 1,81% ao ano.  (IPEA, 

2010) 

Sete anos depois, de acordo com o censo de 2017 do IBGE, a RMC era 

composta por 3.168.019 pessoas, contabilizando a população das cidades de: 

Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, 

Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, 

Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, 

Valinhos e Vinhedo. (PDUI, 2018) 

Para a composição por faixa etária, a projeção de homens e mulheres, dos 0-

75 anos e mais, para o ano de 2021 na RMC é de 3.220.291 pessoas (Figura 57), 

enquanto para o ano de 2025 é de 3.330.912 (Figura 58).  

 
Figura 57 - Projeção da população por faixas etárias quinzenais - RMC 2021 

 
Fonte: Fundação Seade 
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Figura 58 - Projeção da população por faixas etárias quinzenais - RMC 2025 

 
Fonte: Fundação Seade 

 
 

2.3.1.2 Escolaridade  

Em relação à escolaridade, no censo demográfico do IBGE de 2010, 

contabilizando as pessoas de 25 anos ou mais na RMC, dos 1.747.873 habitantes, 

695.010 eram sem instrução e fundamental incompleto, 286.551 tinham o 

fundamental completo e o médio incompleto, 486.485 apresentavam médio 

completo e superior incompleto, 273.128 possuíam superior completo e os 

restantes 7.698 tinham como nível de instrução não determinado. (IBGE, 2010) 
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Em 2000 a RM de Campinas situava-se na 

faixa de Alto Desenvolvimento Humano, 

permanecendo nela em 2010. O valor 

observado para o IDHM, que em 2000 era 

igual a 0,710, subiu para 0,792 dez anos 

depois, aproximando-se da faixa de Muito 

Alto Desenvolvimento Humano. (IPEA, 

2010) 

 

2.3.1.3 Mercado de Trabalho 

O mercado de trabalho na Região Metropolitana de Campinas (RMC) foi 

fortemente impactado pela pandemia do Covid-19. A nota técnica redigida pela 

professora Dra. Rodandiski para o Observatório PUC-Campinas, diz que  

A População em Idade Ativa (PIA) é cerca 

de 2,7 milhões de pessoas, das quais 2/3 

participam do mercado de trabalho, seja 

como ocupado, seja como 

desempregado. No entanto, este 1/3 da 

PIA já esconde uma situação dramática: 

estima-se que 61 mil pessoas estejam 

desalentadas, o que significa que 

deixaram de procurar emprego por falta 

de dinheiro ou mesmo por falta de 

iniciativa. 

A população efetivamente desempregada 

pode ser estimada em 209,9 mil 

indivíduos e representa 11% da 

População Economicamente Ativa (PEA). 

(RODANDISKI, 2020) 
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Na atualização da nota técnica pela Dra. Rodandiski, ela destaca que todas 

cidades que compõem a RMC apresentaram saldos negativos na geração de 

emprego, encerrando o ano de 2020 com saldo negativo de 4.164 postos de 

trabalho. (RODANDISKI, 2021) 

Figura 59 - Evolução dos empregos por municípios na RMC 

 
Fonte: Novo CAGED - Secretaria do Trabalho/Ministério da Economia 

 

Quanto ao centro da RMC, Campinas é a primeira, sem capital estadual, a se 

tornar um dos principais centros urbanos do país. Além de ser referência para 

estudos de políticas públicas regionais, ela é uma das 15 metrópoles brasileiras, 

classificada em 2018. A 9ª cidade mais procurada no país por pessoas que não 

residem no município e buscam por serviços da saúde de média complexidade 

também está em 13º lugar no ranking nacional em cirurgias e transplantes. (G1, 

2020) 
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2.3.1.4 Oportunidades e Ameaças 

Desta forma, diante ao cenário apresentado acima, resumem-se 

oportunidades e ameaças na cervejaria Berggren.  

Como oportunidades, as projeções de 2021 e 2025 indicam que a maior parte 

da população estará na faixa etária entre os 35 aos 39 anos, 284.597/3.220.291 e 

287.858/3.330.912 respectivamente. Além disso, a maioria da população da RMC 

é urbana, de acordo com o último censo de 2010 do IBGE, 2.725.293 dos 2.797.137 

habitantes da região. Logo, há oportunidade e uma ampla população jovem e 

urbana na RMC.  

De forma estratégica, essa oportunidade contribui para o desenvolvimento e 

o plano de crescimento da cervejaria Berggren, pelo fato da empresa ter como 

público-alvo homens e mulheres dos 30 aos 50 anos, residentes de áreas urbanas. 

Com as projeções, é possível elaborar ações mais direcionadas e apostar no 

segmento mais jovem. A cidade de Campinas, além de ser um Polo Cervejeiro, é 

uma cidade com grande potencial de progresso para novos empreendimentos, 

sendo uma grande aposta de investimento para o sucesso. 

Já como ameaças, os reflexos da pandemia no mercado fizeram com que as 

taxas de desemprego aumentassem e as pessoas estivessem desmotivadas na 

procura de uma posição. A maioria dos empregos ocupados em 2020 eram 

informais, isso se torna uma ameaça em relação à estabilidade financeira e poder 

aquisitivo da população, além de não contribuírem para a previdência.  

Para enfrentar as ameaças do ambiente externo, a empresa poderá promover 

programas de recrutamento e seleção mais assertivos, engajar o seu público 

interno, fidelizá-lo de modo que ele não queira sair da companhia, apoiar projetos 
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para ajudar pessoas desempregadas e fazer ações envolvendo responsabilidade 

social. 

 

2.3.2 Economia 

2.3.2.1 PIB  

A evolução do PIB na Região Metropolitana de Campinas (RMC) foi 

expressiva. Os valores foram de 62.684.000 (2006), 69.689.705 (2007), 78.042.843 

(2008), 85.731.874 (2009) e 98.485.074 (2010) (PREFEITURA DE CAMPINAS, 

2010). Já em 2015, houve um salto para 173.002.359. (PDUI, 2018) 

Ainda em relação ao setor, na análise da Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE) de 2002-2016, o setor de serviços ampliou sua 

participação no Valor Adicionado da região metropolitana de 58,9% para 66,1%. O 

VA da indústria apresentou queda de 39,5% para 32,7% e a participação da 

agropecuária no VA regional recuou de 1,6% para 1,2%. (SEADE, 2016) 

Figura 60 - Composição do Valor Adicionado segundo setor de atividade econômica - 
RMC  

 
Fonte: SEADE, 2016 
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A Comissão Especial de Estudos da Câmara Municipal, criada para analisar 

os impactos econômicos e sociais em Campinas/SP diante da pandemia, afirmou 

que o comércio na RMC acumulou perdas de R$7 bilhões durante o período 

pandêmico. Apenas na cidade de Campinas, 3,8 mil estabelecimentos foram 

encerrados e na RMC o número chega a 9,7 mil, sendo eles, em sua maioria, de 

porte médio, pequeno e micro. (JULIO, E, 2021, CORREIO POPULAR) 

Desde o início de 2020, o dólar sobe mais de 10% (SPIESS, 2021), afetando 

diretamente a economia e os empreendimentos que dependem da importação de 

insumos. 

 

2.3.2.2 Distribuição de Renda 

Para a identificação da distribuição de renda e desigualdade distributiva, a 

agência observou dados do Índice de Gini na RMC, o qual consiste na mensuração 

da concentração de uma determinada distribuição. A variação do valor é de zero a 

um, enquanto mais próximo de zero, mais igualdade distributiva o município 

apresenta. Os valores coletados pelo IBGE no censo de 2010, dão base para a 

compreensão dos parâmetros de desigualdade na repartição da renda. 

(OBSERVATÓRIO METROPOLITANO INDICADORES DA RMC, 2010) 
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Figura 61 - Índice de Gini na RMC - Censo 2010  

 

Fonte: IBGE 

Segundo cálculo do IBGE, os municípios 

com maior igualdade na distribuição de 

renda, ou seja, com o valor obtido mais 

próximo de zero, são: Santa Bárbara 

d’Oeste (0,4188), Nova Odessa (0,4236), 

Hortolândia (0,4251), Pedreira (0,4261) e 

Monte Mor (0,4557). 

Para os integrantes da Região com maior 

desigualdade (mais próximo de um), tem-

se: Campinas (0,5782), Valinhos 

(0,5529), Holambra (0,5471), Vinhedo 

(0,5448) e Jaguariúna (0,5020). 

(OBSERVATÓRIO METROPOLITANO 

INDICADORES DA RMC, 2010) 
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2.3.2.3 Inflação 

No universo cervejeiro, o preço do produto no domicílio apresentou alta em 

fevereiro de 2021, acompanhando o ritmo do setor alimentício e de bebidas. A 

inflação da cerveja no segundo mês de 2021 atingiu 0,41%, segundo o IBGE, desde 

2016. Já em Abril do mesmo ano, a alta foi insignificante, de apenas 0,04%, 

acumulando alta de 1,41% em seu valor de janeiro a abril de 2021. (GUIA DA 

CERVEJA, 2021) 

Em relação aos impostos que incidem sobre a cerveja, podem ser reunidos os 

seguintes: 

- PIS - tabelado por litro/garrafa 

- Cofins - tabelado por litro/garrafa 

- IPI - tabelado por litro/garrafa 

- ICMS - percentual que varia de estado 

para estado 

- ICMS-ST (Substituição Tributária) - 

percentual que varia de estado para 

estado (MESTRE-CERVEJEIRO, 2014) 

Posto em números, em média, PIS 0,0263, CONFIS 0,1253 e IPI 0,1579. O 

ICMS em São Paulo é de 18%. (GRUPO STUDIO, 2020) 

Também existem os impostos para as distribuidoras, que são atribuídos com 

o preço da nota das cervejas mais o valor do frete. 

Sobre isso, pode-se colocar de 30% a 

40% de markups. Esse valor fica 

encarregado de pagar os custos da 

distribuidora e o lucro dela. (GRUPO 

STUDIO, 2020) 
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2.3.2.4 Oportunidades e Ameaças 

Assim, diante da evolução do cenário da economia nos últimos anos, 

concluem-se em oportunidades e ameaças em relação à cervejaria Berggren.  

Dentro das ameaças, está o impacto da pandemia do Covid-19, com a 

possibilidade do encerramento das atividades de bares e restaurantes que passam 

por uma situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, o aumento do dólar 

afeta a importação de insumos e matéria-prima. A taxa de desigualdade com base 

na renda é instável, afetando diretamente o avanço econômico da região. Os 

impostos altos também impactam a variação dos preços das bebidas. 

Perante à situação, uma oportunidade seria a empresa estrategicamente 

viabilizar ações com os produtos, como atos promocionais, quando o preço da 

cerveja tiver valores mais baixos na inflação do mercado de Índice de Preços ao 

Consumidor (IPCA).  

Desta forma, a cervejaria Berggren poderá se juntar e promover ações junto 

ao seus canais de vendas para que haja sinergia e eles consigam se apoiar na 

situação que o país se encontra. A empresa pode encontrar soluções de consumo 

e proporcionar opções mais acessíveis de produtos realizando promoções. Desta 

forma, haverá engajamento entre as partes e dará abertura para o público que ainda 

não conhece a marca se interessar. 

 



 

188 

2.3.3 Ecologia  

2.3.3.1 Mercado Cervejeiro e Responsabilidade Social 

Atualmente, os líderes do mercado cervejeiro estão cada vez mais 

preocupados com a redução de emissão dos gases poluentes que causam o efeito 

estufa e que influenciam nas mudanças climáticas.  

Devido a isso, nota-se um novo posicionamento das marcas anunciando 

mudanças em suas fontes de energia para a produção de suas cervejas, como a 

AMBEV, que anunciou a construção de 48 fazendas solares e a Heineken que hoje 

em dia usa 100% de energia renovável. (GUIA DA CERVEJA, 2020) 

Levando em consideração a logística de distribuição do mercado cervejeiro 

em geral, observa-se que a mesma ocorre apenas por meio de transportes movidos 

a gasolina/álcool/diesel, sendo eles caminhões, micro caminhões, vans, entre 

outros.  

A queima desses combustíveis gera gases altamente poluentes para a  

camada de ozônio. Na atualidade, existem outras opções de transportes, ou até 

mesmo rotatividade, para que ocorra um uso consciente e sustentável na entrega 

de seus produtos.  

Dentre os projetos que a Cervejaria 

Ambev já promove para atingir a meta está 

a reestruturação de sua matriz energética, 

que cortou o consumo de combustíveis 

fósseis e substituiu por óleo vegetal, 

biomassa e biogás gerado pelas Estações 

de Tratamento de Efluentes. Além disso, a 

cervejaria mantém o Frota Compartilhada, 

projeto pioneiro iniciado em 2012, que 

consiste na instituição de parcerias com 

outras empresas para otimizar as 



 

189 

operações logísticas de cada uma. O 

projeto funciona da seguinte forma: os 

veículos que prestam serviço para a 

Ambev e retornam às cervejarias vazias 

depois de abastecerem os centros de 

distribuição, fazem os trajetos de volta com 

cargas de empresas parceiras. (AMBEV, 

2018, SITE) 

 

Sabemos que a distribuição de cerveja 

por todo o país tem uma pegada de 

carbono pesada, consequentemente a 

evolução da frota para veículos elétricos 

como anunciada pela Ambev, certamente 

a coloca alguns passos à frente nessa 

corrida por energia limpa. (GUIA DA 

CERVEJA, 2020) 

 

Os consumidores atuais são críticos e exigentes. No ano de 2021 grandes 

marcas apostaram no posicionamento consolidado em relação a causas e 

acontecimentos de cunho social.  

Isso ocorreu devido ao boom de consciência da população após a crise 

sanitária do COVID-19. As empresas viram o consumo consciente crescer como 

uma nova tendência de mercado, que agrega a marca admiração e respeito de seu 

público.  

De acordo com o Euromonitor 2021, é evidente a mudança no feedback e 

procura do consumidor final, fazendo com o que as grandes e pequenas empresas, 

de todos os segmentos, passassem a investir e direcionar verbas e ações para 

causas de responsabilidade social.  

Com os consumidores mais atentos às 

ações das empresas durante os 
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lockdowns, o ativismo de marca ganhou 

um novo significado social. Em 2020, 73% 

dos profissionais acreditavam que as 

iniciativas de sustentabilidade eram 

essenciais para o sucesso. As empresas 

tiveram que priorizar as ações sociais, 

ajudando os consumidores a 

desenvolverem estilos de vida mais 

sustentáveis. 

As marcas que se dedicarem à 

reconstrução de um mundo mais verde e 

mais justo ganharão não apenas uma 

vantagem competitiva, mas também a 

licença social necessária, ou a confiança 

da sociedade, para operar. As empresas 

cada vez mais trocarão as estratégias 

centradas no lucro pela participação no 

movimento focado nos propósitos. Ao 

Reconstruir Melhor, a empresa 

desenvolverá sua resiliência, a reputação 

da marca e seu valor financeiro. 

(Euromonitor 2021) 

Observando o gráfico na Figura 62, as tendências e aspectos mais desejados 

pelo consumidor final são relacionados a reciclagem, embalagens, uso consciente 

e criativo das matérias-primas, que são facilmente descartáveis. 
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Figura 62 - Opinião dos Consumidores sobre a Sustentabilidade antes da COVID-19 

 

Fonte: EUROMONITOR, 2021 

 

 

2.3.3.2 Matéria-Prima 

O segmento estudado utiliza a água como uma das principais matérias-

primárias, além de ser essencial para higienização dos locais de fabricação. Para 

cada litro de cerveja produzido, 1.5L de água é “incorporada, evaporada e presente 

nos resíduos…todo o restante da água utilizada se torna efluente”. (Cetesb), as 

estimativas são de que a produção de cerveja consome de 5 a 10 vezes em água 

a quantidade de cerveja produzida. Portanto, para cada 1L de cerveja são gerados 

entre 4L e 9L de efluentes. 

Segundo o site Ambiente Legal, a 

Cervejaria Urbana usa 8 litros de água 
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para cada litro de cerveja, enquanto que 

grandes marcas utilizem ao redor de 4 L. 

“… uma microcervejaria produz, na 

maioria dos casos, 200 mil litros/mês (200 

m³/mês = 6.6 m³/dia). Na micro cervejaria, 

o coeficiente de efluentes é mais alto, gira 

em torno de 10, mas ainda assim, para os 

200 mil litros de cerveja/mês, gerará 2 

milhões de litros de efluentes (2.000 

m³/mês = 66 m³/dia)”. 

Fazendo as contas da geração de 

efluentes para o mercado brasileiro de 

cervejaria artesanal em relação ao 

consumo de água para a produção de 

385.000 L de cerveja por dia. (ESSENCIAL 

ECO, EFLUENTES CERVEJA, BLOG) 

  

A gestão da água, principalmente nos dias de hoje, tornou-se essencial no 

processo de produção de qualquer segmento no mercado. Como citado acima, o 

setor cervejeiro utiliza muito deste insumo em suas etapas. 

Novamente, nota-se a ações de grandes marcas referente ao posicionamento 

do uso consciente da água. A Heineken, por sua vez, é responsável pelo projeto 

“Brew a Better World", voltada para a proteção dos recursos hídricos, redução da 

emissão de CO2, com melhorias sustentáveis na cadeia de produção. 

 

2.3.3.3 Embalagens 

O armazenamento de cervejas e chopps ocorre através de latas, garrafas de 

vidro, barris de metais e PETs, que são materiais não-biodegradáveis e possuem 

uma longa duração de decomposição, devido a isso, é necessário que a empresa 
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se responsabilize por o descarte correto desses insumos, com selos, coletas, 

reutilização e reciclagem.  

A AMBEV, promete que até 2025, suas embalagens serão ‘Circular’, ou seja, 

100% de seus produtos estarão em embalagens retornáveis, citando também a 

possibilidade que sejam, majoritariamente, feitas de conteúdo reciclado.  (AMBEV, 

2018, SITE) 

De fato, os maiores fabricantes do país já 

registram índice de pelo menos 98% na 

reciclagem de resíduos gerados na 

produção de cerveja. Além disso, os 

subprodutos do processo industrial 

deixaram de ser um problema ambiental 

para se tornar fonte de renda. (AMBEV, 

2018, SITE) 

São usados na alimentação de rebanhos, 

por exemplo, resíduos como o bagaço de 

malte – que é aquela massa de grãos 

moídos e fervidos com lúpulo da primeira 

etapa de produção da cerveja.  Já o 

fermento e a levedura são reaproveitados 

na fabricação de aromatizantes e outros 

derivados. (CERVBRASIL, 2011) 

 

2.3.3.4 Legislações Ambientais 

O licenciamento ambiental para as cervejarias atua com ferramentas de 

gestão ambiental, melhorando as práticas de fabricação e minimizando os impactos 

que podem ser gerados. 
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São 3 exigências, além da licença ambiental, que é adquirida através do órgão 

ambiental competente, as cervejarias precisam de dois documentos para 

regularizar o seu empreendimento: 

● O CTF (Certificado Técnico Federal), o qual deve ser feito junto ao Ibama. 

● E o RAPP (Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras). 

 

2.3.3.5 Oportunidades e Ameaças 

Com base nas informações citadas, é de extrema importância que a Berggren 

invista na redução dos impactos ambientais. A produção de cerveja artesanal é um 

processo facilmente adaptável à sustentabilidade, facilitando a implementação das 

atividades dentro da empresa. 

 Como oportunidade, para implementação das atividades relacionadas ao 

meio ambiente, é essencial garantir o cumprimento dos requisitos e 

regulamentações legais, mantendo a conscientização, treinamento e qualificação 

da equipe, para promover e garantir a melhoria contínua do desempenho ambiental 

internamente.  

Conforme as tendências e posicionamento das empresas do segmento 

cervejeiro relacionados a ecologia, nota-se inúmeras ações dentro das tendências 

a serem implementadas na Berggren. 

Antes de mais nada, uma cerveja de qualidade depende de uma água de 

qualidade, porém, para a produção da mesma é utilizada uma grande quantidade 

de água onde sua grande maioria acaba se transformando em efluente (resíduos 

gerados por meio das atividades industriais).  
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Para o tratamento desses efluentes, a cervejaria deve contar com seu próprio 

sistema ETE (Estação de Tratamento de Efluentes), com um processo de 

tratamento primário para separação de sólidos que podem ser realizados por 

grades, peneiras ou caixas de areia e óleo. 

Além disso, a empresa pode aderir: 

● Segregação dos efluentes; 

● Reuso de água, por exemplo, o uso do efluente da lavadora de garrafas 

numa etapa anterior, de pré-lavagem das garrafas; 

● Reuso do efluente tratado: lavagem da parte externa de engradados, 

embalagens, kegs, pisos, e uso no sanitário. 

Toda a água utilizada na produção da cerveja pode ser tratada e purificada 

para retornar ao meio ambiente. 

Visando a diminuição dos danos, a empresa deve atuar vigorosamente nas 

questões relativas à prevenção e eliminação das fontes de poluição durante e o 

pós-processo produtivo. Para dar voz a essas ações, a empresa pode criar 

parcerias para a reutilização de insumos, produtos e processos menos poluentes. 

Por exemplo: O gás carbônico liberado pelo processo de fermentação não 

precisa ser liberado na atmosfera, contribuindo para o não aumento do efeito estufa, 

e como consequência, o não aumento da temperatura. O CO2 pode ser 

armazenado e reutilizado na assepsia e envasamento dos barris. 

Hoje, a empresa descarta todos os efluentes gerados no processo de lavagem 

e sanitização conhecida como CIP (Clean in Place), que elimina sujeiras, resíduos 

e bactérias causadores de doenças, afetando diretamente o meio ambiente. 

Na parte de sustentabilidade, a empresa possui um silo de armazenamento 

externo na fábrica, o qual é armazenado restos de cascas e bagaços do malte, em 
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carretas e caminhões, parceiros retiram esses restos que seriam descartados para 

reutilização e produção de rações animais.  

Outras implementações que a empresa poderia aderir: 

● A terra que é gerada como resíduo pode ser levada a uma olaria para ser 

transformada em tijolo; 

● As sacas dos maltes viram sacolas para os clientes; 

● Resíduos sólidos das fábricas - índice de reaproveitamento de resíduos: 

vidro, papelão, alumínio, plástico, etc.; 

● Peso de embalagens – redução do peso de embalagens e 

consequentemente do volume de resíduos gerados pós-consumo;  

Promovendo socialmente essa adequação, a empresa pode e deve aderir a 

projetos e ações sociais, das quais as práticas sociais se relacionem com o 

consumidor. Tais como: 

● Programa de reciclagem de embalagens industriais - instituído em sua 

fábrica,  que busca a correta separação e o reaproveitamento, mediante troca por 

material novo junto aos fabricantes ou venda às empresas de reciclagem, das 

embalagens fora das especificações no processo produtivo, como: alumínio, 

plástico, vidro, papelão, papel, entre outros; 

Como visto, alguns aspectos ambientais podem originar impactos, caso não 

sofram manejo adequado. Assim como a água e energia, resíduos, efluentes e 

emissões de gases.  

Como ameaças, a empresa está sujeita a ser denunciada ao praticar o 

descarte incorreto de resíduos e por não seguir as legislações ambientais.  
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2.3.4 Tecnologia 

O mercado cervejeiro sempre esteve diretamente ligado à inovação, desde a 

Idade Antiga, quando a necessidade de controlar o plantio de grãos resultou no 

nascimento da matemática, até o século XIX, onde as indústrias cervejeiras 

patrocinam as pesquisas sobre microbiologia de Louis Pasteur, cientista francês 

cujas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da 

medicina.  

Atualmente, a biotecnologia e a revolução industrial, junto a inovações como 

inteligência artificial, internet das coisas, impressão 3D, genética, entre outras, 

continuam impactando positivamente o mercado cervejeiro.  

Através das inovações citadas anteriormente, foi possível a descoberta de 

novas maneiras de utilizar os insumos básicos para produção da cerveja, como 

novas variedades de lúpulo, extração da lupulina com criogenia, tratamento e 

configuração da água e isolamento de novas colônias de leveduras, além de 

paralelamente existir um desenvolvimento e aprimoração das ferramentas usadas 

na produção. (GUIA DA CERVEJA, 2019) 

 

2.3.4.1 Tendêcias  

De acordo com especialistas da Firjan Senai, duas tendências do mercado de 

cerveja artesanal são: o investimento em novos sabores, que podem ser 

alcançados através de métodos diferentes para produção dos ingredientes, e o 

investimento na descoberta de novos microorganismos, como bactérias e 

leveduras, que são essenciais na produção de cervejas nos dias de hoje. (FIRJAN 

SENAI, 2020) 

Uma tendência que está ganhando espaço no mercado é a produção de 

cervejas sem álcool, causada pela necessidade do segmento de se adaptar ao 
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público que preza por hábitos e estilo de vida mais saudáveis, além de possibilitar 

a condução de veículos sem prejudicar o condutor e evitar questões de âmbito 

religioso, onde as pessoas possuem restrições com bebidas alcoólicas. 

(BIOSOLUTIONSBLOG.COM, 2020) 

Devido ao fato de ser essencial no perfil sensorial da cerveja, a remoção do 

álcool traz diversas dificuldades na hora da produção, isso se dá devido ao fato de 

que, para remover o álcool, é necessário retirar alguns componentes voláteis que 

afetam o aroma da cerveja. Para corrigir isso, é indispensável o preparo de uma 

formulação específica que contemple todos os ajustes necessários, juntamente 

com a recomposição do sabor de cerveja.  (BIOSOLUTIONSBLOG.COM, 2020)  

 

2.3.4.1 Métodos de Produção 

De maneira geral, é possível dividir os métodos de produção em três 

categorias que possuem processos operacionais e características completamente 

distintas, além de subcategorias de tecnologia que variam de acordo com o 

investimento e a característica desejada, sendo:   

● Restrição ou interrupção na formação do 

álcool; 

● Remoção do álcool através de 

tratamentos térmicos; 

● Remoção de álcool através de processos 

por separação em membranas. 

(BIOSOLUTIONSBLOG.COM, 2020) 

Além disso, percebe-se o avanço tecnológico no processo de envasamento, 

com máquinas consideradas de ponta que possuem sistema de higienização total, 

proteção ultravioleta em toda cabine e controle de todas as operações por meio de 
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painel eletroeletrônico, que possibilitam a automatização de todo o seu processo 

de envase e datação nos copos e garrafas. (FOODCONNECTION, 2018) 

 

2.3.4.3 Oportunidades e Ameaças 

Em relação à tecnologia, a Berggren se destaca diante suas concorrentes no 

mercado. A mesma dispõe de equipamentos de produção com alto nível tecnológico, além 

de um laboratório de testes destinado a provas de novos sabores.  

Apesar da concorrência mainstream, como a Heineken, produzir cervejas zero 

álcool, a empresa ainda não indicou que tem planos de investir neste viés, porém, 

não deixa de ser uma oportunidade inovadora: cervejas especiais sem a adição do 

álcool.  

 
2.3.5 Político Legal 

2.3.5.1 Cenário Político Legal 

Devido a normas, limites e entraves burocráticos da iniciativa privada, o 

mercado de empreendimentos de pequeno e médio porte é desfavorecido. O 

aumento do número de desigualdade social intensifica o poder de grandes 

empresas que possuem volume muito maior de capital, prejudicando, no caso das 

cervejarias regionais, o espaço no segmento. 

 

2.3.5.2 Leis e Decretos 

O mercado de cervejas artesanais, apesar do crescimento contínuo, enfrenta 

um grande vilão, a burocracia. No Brasil, o trâmite para abrir uma empresa pode 

levar até um ano. Ademais, regras, regulamentos, leis federais, estaduais e 

municipais, morosidade e altas cargas tributárias são algumas das dificuldades do 

pequeno e médio empreendedor. Há também leis e decretos que, por outro lado, 



 

200 

incentivam e beneficiam, como exemplo, a lei 3.772/2020 fixada pelo município de 

Paulínia para o licenciamento da fabricação em pequena escala e venda de 

produtos desta categoria. O município visa expedir um tipo de certificado para quem 

respeitar valores históricos e ambientais do município, participar de programas de 

capacitação no setor e abrir a unidade para visitações, o Selo de Excelência na 

Produção de Cervejas Artesanais. Em Campinas, o prefeito Jonas Donizette, 

assinou em outubro de 2019 o decreto que incentiva a criação de novas cervejarias 

artesanais na cidade e amplia as áreas que esses empreendimentos poderão ser 

instalados. O novo regime tributário Simples Nacional, criado em 2006 pela lei 

complementar 123 e vigente para o segmento de microcervejarias desde 2016, visa 

reduzir os custos e burocracias do pequeno empresário, com um sistema unificado 

de recolhimento de tributos.  

O segmento constitui-se em um oligopólio competitivo, onde algumas poucas 

empresas detêm parcelas significativas do mercado, havendo porém, uma 

coexistência com empresas menores, como as microcervejarias, que representam 

uma parcela inexpressiva mas não desprezível do mercado. No setor, a tecnologia 

como meio de produção é acessível, não havendo fortes barreiras à entrada de 

novas empresas e a concorrência acontece por meio do preço.  

No Brasil, a publicidade de bebidas 

alcoólicas é regulada pelo Código de 

Defesa do Consumidor pela Lei n° 9.294, 

que fala sobre as restrições ao uso e à 

propaganda de produtos fumígeros, 

bebidas alcoólicas, medicamentos, 

terapias e defensivos agrícolas, nos 

termos do § 4° do art. 220 da Constituição 

Federal. (JR. MOREIRA, S. 2005, 

REGULAÇÃO DA PUBLICIDADE DAS 

BEBIDAS ALCÓOLICAS)  
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O Código dedica sua Seção III à 

publicidade em geral e trata basicamente 

de defender o consumidor da propaganda 

enganosa ou abusiva, sem qualquer 

referência específica às bebidas 

alcoólicas. (JR. MOREIRA, S. 2005, 

REGULAÇÃO DA PUBLICIDADE DAS 

BEBIDAS ALCÓOLICAS) 

A Lei n° 9.294, por sua vez, trata da 

propaganda de produtos específicos, entre 

eles as bebidas alcoólicas. Seu artigo 4º 

veda a veiculação, nas emissoras de rádio 

e televisão, da propaganda dessas 

bebidas durante o período compreendido 

entre as 6 e as 21 horas, além de proibir a 

associação desses produtos ao esporte, à 

condução de veículos, ao desempenho 

saudável de qualquer atividade e a 

imagens ou idéias de maior êxito ou de 

sexualidade das pessoas. (JR. MOREIRA, 

S. 2005, REGULAÇÃO DA PUBLICIDADE 

DAS BEBIDAS ALCÓOLICAS) 

O artigo 5º da lei abre exceções para a 

restrição acima: as chamadas e 

caracterizações de patrocínio dos 

produtos, para eventos alheios à 

programação normal ou rotineira das 

emissoras de rádio e televisão, poderão 

ser feitas em qualquer horário, desde que 

identificadas apenas com a marca ou 

slogan do produto, sem recomendação do 

seu consumo. A exigência de não haver 

recomendação do consumo aplica-se à 

propaganda estática localizada em 
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estádios, veículos de competição e 

similares. (§ 1º) (JR. MOREIRA, S. 2005, 

REGULAÇÃO DA PUBLICIDADE DAS 

BEBIDAS ALCÓOLICAS) 

De acordo com as medidas preventivas 

tomadas pelo governo do estado de São 

Paulo em 2021, todos os comércios estão 

proibidos de vender qualquer tipo de 

bebida alcoólica entre 20h - 6h, se a 

cidade estiver em fase laranja ou vermelha 

no plano de contingência da pandemia do 

Covid-19. (GOVERNO ESTADO DE SP, 

2021, RETOMADA CONSCIENTE) 

 
2.3.5.2 Processo de Importação 

Sabe-se que o processo de importação é dispendioso e possui grandes 

entraves dentro da legislação, além de um alto preço tributário. É um processo 

muito utilizado pelas empresas no intuito de produzir um produto diferenciado em 

relação a concorrência  para satisfazer o público que se comporta de forma cada 

vez mais exigente, pois nem sempre os produtos nacionais conseguem suprir as 

necessidades das empresas. Por outro lado, a dependência da importação não 

apenas de insumos, mas também do maquinário das fábricas e do conhecimento 

do  processo de importação, devem ser bastante estudados pelas companhias para 

que a mensuração dos gastos seja efetuada de forma correta evitando desperdício 

de capital.  
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2.3.5.4 Oportunidades e Ameaças 

As leis e decretos são impedimentos para diversas linhas criativas no 

planejamento de comunicação e do desenvolvimento de peças publicitárias. Porém, 

a Berggren cumpre todas as leis em relação a divulgação das bebidas alcoólicas, 

não relatando nenhuma infração de norma quanto a isso desde seus primeiros anos 

atuando no mercado.  

Com o aumento dos custos de importação e o crescimento do segmento no 

Brasil, o país também aumentou o interesse pela produção nacional de matérias-

primas, como o lúpulo e a cevada. O Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e o 

Ministério da Indústria, nos dados extraídos da Comex Stat, relatam que o Brasil 

importou 3.243 mil toneladas de lúpulo, o equivalente a US$57 milhões (GOV.BR, 

2020). O apoio à cadeia produtiva e ao cultivo nacional deste insumo, pode ser uma 

oportunidade para a Berggren considerar. 

 

2.3.6 Cultura e Sociedade 

O cenário pós-pandemia projeta tendências de consumo e mudanças no 

comportamento do consumidor. Na terceira edição do estudo dirigido pela KPMG 

Internacional, o “Me, My Life, My Wallet”, o qual contemplou mais de 18 mil pessoas 

de 16 países diferentes, revela que 81% dos entrevistados atualmente estão 

realizando compras online, sendo que no Brasil, as visitas presenciais às lojas de 

varejo caíram em 70%, e que 94% dos brasileiros pretendem continuar praticando 

o e-commerce pelas plataformas digitais daqui em diante. No mesmo estudo, diz 

que 53% dos consumidores no Brasil consideram as regras da Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD) como prioridade nos relacionamentos online. (KPMG, 

2021) 
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Outro fato comprovado no estudo realizado pela Kantar em Julho de 2021, 

com 11.000 entrevistados de 21 países, sobre os comportamentos após um ano de 

pandemia, revela que o  Brasil é o país que registrou maior aumento de compras 

online na América Latina, além de serem os que mais incrementaram medidas de 

higiene dentro dos lares, com 36% da população brasileira adotando novos hábitos 

de prevenção e limpeza. (KANTAR, 2021) 

Priorização da saúde mental, responsabilidade social, hiperconectividade e 

consumo inteligente são algumas tendências pontuadas no cenário pós-pandêmico 

de acordo com o Meio e Mensagem (DAMAZIO, D., MEIO&MENSAGEM, 2021). 

Os indícios da retomada da economia e da vida ao normal geram esperanças para 

o setor de serviços e varejo, o qual deve acompanhar os novos hábitos de um 

consumidor exigente e que busca inovação. 

A adaptação do método de trabalho (home office e híbrido) faz parte das 

previsões para os próximos anos. Junto ao ambiente laboral, a pandemia do 

COVID-19 afetou a parte emocional de muitos colaboradores por conta do 

isolamento social. Desta forma, está dentro do quadro de tendências do mercado o 

surgimento de novas posições em processos seletivos, onde o foco do 

Departamento de Recursos Humanos estará na saúde e bem-estar dos membros 

da empresa.  

Os anos de 2020 e 2021 foram os mais desafiadores para empreendimentos 

do ramo alimentício, como bares e restaurantes, por terem sido duramente afetados 

pela pandemia do COVID-19. Não só passaram a ter restrições de abertura, mas 

os negócios tiveram muito prejuízo quanto às vendas, sendo que os consumidores 

não podiam sair de suas casas e foram abalados financeiramente pela crise.  

Em uma pesquisa realizada pela Bain & Company com 2 mil brasileiros, relata 

que, com o fim das das restrições e o plano de reabertura do comércio, os 

indivíduos ficarão mais propensos a frequentar cinemas (57%), bares e 
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restaurantes (65%) e realizar compras em lojas físicas (40%). O mesmo estudo diz 

que o consumo de álcool em locais sociais apresentou declínio durante a pandemia, 

porém, a ida aos bares e restaurantes deverá aumentar em 30% após a volta do 

funcionamento normal.  (INVESTSP, 2021) 

Uma análise aprofundada sobre a evolução do consumo de bebidas alcoólicas 

entre os anos de 2010 e 2019, pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool 

(Cisa), mostra que o consumo total caiu 13% (CHABALGOITY, G., 2021, CORREIO 

BRAZILIENSE). Porém, durante a pandemia, o número voltou a subir. Em uma 

pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a 

Universidade de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), dos 44.062 questionários online respondidos, entre Abril e Maio de 

2020, 18% dos participantes alegam que passaram a beber mais com a chegada 

da pandemia. (PEREIRA, R., 2021, VEJA SAÚDE) 

Outra tendência comportamental é o consumo responsável de álcool por 

indivíduos enquadrados na geração Z. Como se encontram em um contexto com 

fácil acesso à internet, são jovens muito informados, preocupados com o futuro e 

alegam a tecnologia como maior forma de distração. Também consideram a saúde 

mental tão importante quanto a saúde física. 

Essa variação de comportamento do consumidor está relacionada ao seu 

estilo de vida, meio onde vive, a relação das preferências é construída de forma 

quase inconsciente, e se estabelecem e se modificam conforme o relacionamento 

com o próprio indivíduo e com as outras pessoas, organizações a natureza e com 

a sociedade como um todo. Por fim as crenças, valores culturais, são importantes 

aspectos de influência do hábito de consumo e conforme se modificam, também 

alteram a percepção do indivíduo sobre o produto.  
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2.3.6.1 Oportunidades e Ameaças 

Em um cenário digitalizado, com aderência de um vasto público com acesso 

à internet, o meio se tornou algo obrigatório das empresas estarem e trabalharem 

suas marcas. Um ponto negativo quanto a isso é a alta quantidade de informações 

que o internauta está exposto, sendo disputada a sua atenção no mundo online. 

Por isso, é de extrema importância a segmentação correta do público para que os 

potenciais interessados sejam atraídos. Assim, as organizações devem divulgar 

conteúdos com alta possibilidade de engajamento e ligação, gerando um consumo 

consciente dos produtos e agregando valor às marcas.  

Diante a mudança de comportamento do consumidor no pós-pandemia e sua 

preferência por compras online, a empresa poderia considerar a abertura de um e-

commerce, o qual não só atenderá os consumidores digitais mas também 

proporcionará uma expansão de negócio, inclusive para outros estados. 

Com a reabertura de bares e restaurantes, a empresa deveria apoiar e auxiliar 

os pontos de venda da marca a se fortalecerem e estarem preparados para o 

retorno dos consumidores aos estabelecimentos.  

A empresa possui ações de responsabilidade pública onde, em parceria com  

outras cervejarias e com pessoas voluntárias da Região Metropolitana de 

Campinas (RMC), arrecadam alimentos para doação. A empresa também doa 1L 

de  chopp para esses eventos sociais onde o dinheiro arrecadado com a venda é 

destinado para a doação.  
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2.3.7 Matriz Geral de Tendências, Impactos e Hipóteses Estratégicas - 
Ambiente Externo 

Quadro 12 - Tendências, Impactos e Hipóteses Estratégicas - Ambiente Externo  

DEMOGRAFIA  

Tendências  Impactos Hipóteses Estratégicas 

Projeções de 

crescimento 

populacional: maior 

parcela da população 

na faixa etária entre os 

35 aos 39 anos. 

A empresa apresenta um 

público-alvo de homens e 

mulheres entre 30 e 50 anos. 

● Apostar em uma 

segmentação na faixa 

etária entre os 35 aos 39 

anos; 

● Compreender as 

dores e sentimentos desse 

indivíduo que passa por 

uma sinergia de gerações; 

● Criação de 

campanhas direcionadas a 

esse público, inserindo no 

contexto da realidade 

desta faixa etária. 

Urbanização na RMC. A empresa possui uma 

proposta de produto moderna, 

diferenciada, que se encaixa 

com o perfil da urbanização. 

● Criação de 

campanhas inovadoras, 

envolvendo a imagem da 

empresa; 

● Campanhas offline 

dentro da cidade. 

Exemplo: mídias OOH; 

● Ações nos pontos 

de ônibus, em regiões 

centrais; 
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● Presença em feiras 

e eventos nas cidades da 

RMC. 

Aumentar a taxa de 

pessoas com ensino 

superior. 

Com o objetivo de promover a 

educação e o conhecimento, a 

empresa cria conteúdos para 

as redes sociais, e possui uma 

certificação para lecionar o 

processo de produção de 

cerveja. 

● Ações voluntárias e 

sociais, por exemplo, 

apoiar instituições que 

ensinam a ler e escrever 

para pessoas humildes; 

● Criar um grupo de 

voluntários para visitar 

instituições carentes e 

organizar ações sociais 

(Exemplo: Comitê do 

Bem); 

● Doações de livros e 

materiais escolares para 

escolas que passam por 

dificuldades. 

Diminuir a taxa de 

desempregados na 

RMC. 

Apresentando um quadro de 

funcionários reduzido, a 

empresa não costuma 

apresentar rotatividade de 

colaboradores na organização. 

● Promover 

processos seletivos com 

maior frequência; 

● Incentivar os 

colaboradores 

internamente, engajando-

os e fidelizando-os para 

que os mesmos não 

queiram deixar a 

companhia; 

● Criação de um 

quadro de avisos, onde 
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podem ser feitas 

recomendações para 

colegas dos funcionários, 

ajudando uns aos outros 

no networking. 

ECONOMIA   

Tendências  Impactos Hipóteses 
Estratégicas 

Recuperação das 

perdas econômicas 

causadas pela 

pandemia do COVID-

19, prestando suporte 

para empreendimentos 

que estão passando 

dificuldades. 

Com a diminuição de 

estabelecimentos locais, o 

turismo e a valorização 

regional são impactados, 

juntamente com o Polo 

Cervejeiro da RMC. A empresa 

não passou por situações 

complicadas durante o cenário 

pandêmico. 

● Apoio aos canais 

de vendas da marca, 

criando campanhas de 

engajamento, suporte e 

incentivo do consumo 

local; 

● Auxiliar 

estabelecimentos da 

região e se juntarem 

promovendo um 

movimento de valorização 

do consumo local - 

Support Locals. 

Soluções diante as 

inflações dos preços 

das bebidas. 

O valor da cerveja/chopp não é 

tabelado, logo, sofre muita 

alteração de valor. 

● Aproveitar das 

inflações baixas para 

divulgar promoções com 

os produtos; 

● Criação de um 

produto mais acessível, 

mantendo uma qualidade, 
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porém com um valor baixo. 

ECOLOGIA   

Tendências  Impactos Hipóteses Estratégicas 

Reutilização de 

insumos básicos.  

A empresa já possui um 

sistema que armazena restos 

de cascas e bagaços do malte, 

em carretas e caminhões, 

parceiros retiram esses restos 

que seriam descartados para 

reutilização e produção de 

rações animais.  

 

● A terra que é 

gerada como resíduo pode 

ser levada a uma olaria 

para ser transformada em 

tijolo; 

● As sacas dos 

maltes viram sacolas para 

os clientes; 

● Divulgação do 

sistema de reutilização da 

empresa; 

● Campanhas 

direcionadas e 

conscientização da 

empresa em relação aos 

insumos;  

Uso consciente da 

água. 

A empresa filtra todos os 

efluentes gerados no processo 

de lavagem e sanitização 

conhecida como CIP, que 

elimina sujeiras, resíduos e 

bactérias causadores de 

doenças, afetando diretamente 

o meio ambiente. 
 

● Reutilização da 

água da chuva;  

● Reaproveitamento 

da água;  

● Proteção dos 

recursos hídricos; 

● Divulgação dos 

processos conscientes; 
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● Demonstração para 

o consumidor final do 

processo de filtragem. 

Sistema ETE (Estação 

de Tratamento de 

Efluentes). 

Impacto financeiro positivo em 

relação ao gasto com esse 

insumo, posicionamento social 

em relação aos processos 

ecológicos da empresa.  

● Investir em seus 

sistemas ETE. 

 

Embalagens eco 

friendly. 

A Berggren não investe no 

impacto positivo, financeiro e 

de posicionamento que a 

marca pode ter, se aproveitar e 

descartar corretamente suas 

embalagens.  

● Materiais 

recicláveis; 

● Reutilização da 

embalagem; 

● Pontos de coleta 

seletiva;  

● Ações para a coleta 

nos PDVs;  

● Projeto de coleta 

seletiva. 

Energia limpa.  A marca não possui 

investimento na utilização de 

energia limpa, o que poderia 

trazer boa visibilidade da 

marca, redução dos gastos 

futuros com energia.   

● Campos de energia 

eólica; 

● Energia solar. 

Transporte ecológico.  Uso de transporte movido a 

gases poluentes, impacto 

ambiental negativo, 

enfraquecimento do 

posicionamento social da 

● Substituir por óleo 

vegetal, biomassa e 

biogás;   

● Frota 

compartilhada. 
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empresa.   

Redução da emissão de 

CO2. 

O CO2 é um dos maiores 

causadores do efeito estufa e 

das mudanças climáticas, as 

empresas precisam ter um 

plano de ação para contribuir 

positivamente para o meio 

ambiente. 

● O CO2 pode ser 

armazenado e reutilizado 

na assepsia e 

envasamento dos barris; 

● Filtragem do CO2.  

 

Posicionamento 

ambiental.  

As empresas do mercado 

cervejeiro divulgam suas ações 

e processos sustentáveis, 

ocasionando um respeito e 

adoração no segmento, porém 

a Berggren não utiliza deste 

gatinho de imagem.  

● Campanhas 

direcionadas a cada 

processo sustentável que 

a empresa possui; 

● Ações em prol à 

sustentabilidade;  

● Selo de 

autenticidade ecológica 

em seus produtos. 

TECNOLOGIA  

Tendências  Impactos Hipóteses Estratégicas 

Investimento em linhas 

de produção 

automatizadas. 

A empresa já segue a 

tendência, possuindo uma 

cozinha altamente tecnológica, 

que garante a precisão do 

controle dos processos durante 

a produção. 

● Campanhas 

institucionais que  

divulguem  a estrutura da 

fábrica; 

● Exaltar o alto 

padrão de qualidade. 
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Investimento em novas 

formas de explorar os 

ingredientes. 

A Berggren possui um 

laboratório de testes que 

permite explorar os insumos de 

novas formas e criar novos 

estilos de cerveja. 

● Desenvolvimento de 

vídeos mostrando o 

processo de 

planejamento e criação 

de novos estilos; 

● Depoimentos dos 

responsáveis pelas 

criações dos estilos; 

● Convidar influencers do 

ramo cervejeiro para 

fazer parte de uma 

“Degustação a Cegas” 

no LAB da Berggren - 

campanha que será 

divulgada nos meios de 

comunicação da marca 

a fim de promovê-la. 

Acessibilidade no 

consumo. 

Limita o público alcançado pela 

marca, como restrições 

religiosas ou pessoas que 

buscam ter hábitos de vida 

mais saudáveis, que podem 

ser alcançados com uma linha 

de produtos sem álcool. 

● Buscar conhecimento 

sobre os métodos de 

remoção do álcool da 

cerveja; 

● Investimento em 

equipamentos 

especializados na 

remoção de álcool. 

Equipamentos de 

produção importados. 

Garantem a higienização e 

qualidade do produto. 

 

● Ressaltar em suas 

campanhas que os 

produtos são totalmente 

higienizados durante o 

processo de produção; 
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● Criar um selo de 

garantia Berggren. 

POLÍTICO LEGAL  

Tendências  Impactos Hipóteses Estratégicas 

Facilidades e incentivos 

na região em que atua. 

Maior demanda de produtos, 

facilidade na comercialização e 

visibilidade da marca. 

 
 
 

● Investir em 

estabelecimentos de maior 

visibilidade pelo público, 

hoje compreendidos pelos 

decretos municipais, para 

comercialização/ produção 

dos produtos como 

BrewPubs; 

● Engajar em valores 

históricos e ambientais dos 

municípios de atuação. 

Regime Tributário 

Simples Nacional, 

desde 2016 engloba as 

microcervejarias. 

Facilidades quanto a tributação 

e comercialização. 

● Parcerias entre 

empresas da região, 

mostrando para a 

comunidade a importância 

das microempresas como 

as que mais empregam, 

incentivando o consumo 

do produtor local. 

Restrições na 

veiculação de 

campanhas de 

produtos da categoria. 

Espaço midiático limitado para 

divulgação do 

produto/empresa. 

● Focar no digital, e 

tipos diferenciados de 

mídia, dentro das 

possibilidades legislativas. 
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Plano de contingência 

da COVID-19. 

Redução drástica na 

comercialização e distribuição, 

resultando em queda no lucro 

● Campanhas 

institucionais educativas a 

respeito dos cuidados pós-

pandemia, a fim de 

contribuir para que a 

região de atuação 

permaneça em uma fase 

considerada segura para a 

comercialização; 

● Investir em 

plataformas de delivery ou 

takeaway. 

CULTURA E SOCIEDADE  

Tendências  Impactos Hipóteses Estratégicas 

Ações de 

responsabilidade social. 

Gerar relacionamento e 

impressão positiva para com o 

público. 

● Continuar fazendo 

parte de programas 

filantrópicos, ao mesmo 

tempo investir em 

divulgação e tornar mais 

transparente essas ações. 

Mudança de 

comportamento do 

consumidor. 

Consumidores exigentes, e que 

buscam procedência confiável 

de insumos e produtos. 

Diminuição do consumo de 

álcool por público mais 

informado. 

● Alinhar os 

lançamentos com as 

tendências de mercado, 

procurar deixar o 

consumidor por dentro do 

alto nível de qualidade dos 

insumos e da fabricação; 

● Investir na 

produção de cervejas sem 
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álcool e/ou outros tipos de 

bebida ou produtos; 

● Lançar campanhas 

de uso consciente; 

Aumento do e-

commerce no Brasil.      

Consumidores buscam 

praticidade e conveniência nas 

compras online. Hábito que se 

salientou durante a pandemia e 

apresenta tendência em 

permanecer. 

● Estudar a 

possibilidade da 

implementação de um e-

commerce para a marca; 

● Estar presente em 

plataformas digitais que já 

praticam a distribuição a 

partir de pedidos online. 

Fonte: Agência Zênit 

 

2.4 DIAGNÓSTICO PARCIAL 

2.4.1 Matriz da Análise da SWOT - Forças, Fraquezas, Ameaças e 
Oportunidades 

Quadro 13 - Análise SWOT/FOFA - Cervejaria Berggren 
 

SWOT 

FORÇAS FRAQUEZAS 

● Equipamentos de ponta - Linha 

Kaspar Schulz; 

● Laboratório de teste que permite 

explorar os insumos de diferentes formas;  

● Compra sob demanda: zero 

● Dependência de insumos 

importados para fabricação de seus 

produtos; 

● Não possui exclusividade de 

venda na maioria dos PDVs; 
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desperdício; 

● Dois tipos de canais distribuição: 

vendas diretas e rede de distribuidores; 

● Design dos rótulos: autêntico, 

criativo, urbano e moderno; 

● Marketing Promocional: Tour 

Cervejeiro / Curso de Mestre Cervejeiro / 

Co-Marketing em eventos. 

● Estratégias de RP: 3 grandes 

eventos por ano realizados na própria 

fábrica em Nova Odessa: St. Patrick's Day, 

Rock in Bier e Oktoberggren; 

● Parceria exclusiva com o Calzoon 

Bar e Sí Señor; 

● Reconhecimento de marca pelo 

público na região; 

● Funcionários qualificados: mestres 

cervejeiros, treinamento internos, ações de 

endomarketing; 

● A marca faz parte do Polo 

Cervejeiro da RMC; 

● Capacidade de produção mensal 

até 800.000L. 

 

● Não possuem plano de 

comunicação; 

● Baixa fidelização do público; 

● Baixo investimento na 

humanização do endomarketing; 

● Não realizam nenhum tipo de 

pesquisa de satisfação com os 

consumidores finais; 

● Não investe em ações sociais e  

medidas sustentáveis. 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

● Crescimento na procura por 

cervejas especiais/artesanais; 

● Crescimento da Região 

● Concorrência acirrada e 

surgimento de novas empresas no 

segmento; 
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Metropolitana de Campinas (Polo 

Tecnológico, Polo Cervejeiro) 

● Início da produção de lúpulo no 

Brasil; 

● Consumo Consciente: público 

preocupado com o meio ambiente, insumos 

naturais/locais, o propósito da marca por 

trás dos produtos; 

● Mercado aberto a degustação, 

novas marcas, novos produtos, busca por 

experiências únicas; 

● Consumidor Exigente: produtos e 

serviços personalizados;  

● Tendência de investimento em 

energia limpa pelo segmento cervejeiro; 

● Cenário pandêmico: aumento do 

consumo à domicílio, crescimento de 

serviços delivery, expansão do e-

commerce/compras online.  

● Crescimento da produção 

autônoma da cerveja artesanal; 

● Economia instável: alta do 

dólar e variação dos preços de 

insumos; 

● Crise financeira - pandemia 

COVID-19; 

● Legislação publicitária de 

bebidas alcoólicas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Zênit 
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2.4.2 Matriz Estratégica para Comunicação - Cruzamento SWOT 

 
Quadro 14 - Cruzamento SWOT - Cervejaria Berggren 

 

SWOT Cruzada 

FORÇAS + OPORTUNIDADE 
Estratégia ofensiva 

FORÇA + AMEAÇA 
Estratégia de confronto 

● A empresa investe em fortes 

ações de RP com 3 grandes eventos no 

ano, realizados na própria fábrica. 

Aliando a oportunidade do público do 

segmento estar cada vez mais 

valorizando marcas com voz, identidade 

e valores bem definidos, culminaria em 

uma estratégia ofensiva se a empresa 

construir um branding cada vez mais 

forte, investindo em comunicação e 

divulgação de seus produtos exclusivos. 

● A empresa não teve os lucros 

seriamente afetados pela pandemia da 

COVID-19, como também o setor 

cervejeiro não o teve, pois o consumo 

via e-commerce e delivery aumentou 

durante este período, sendo assim 

como uma estratégia ofensiva para mais 

presença de mercado, seria ideal a 

criação de uma plataforma de delivery 

ou loja online. 

● Consumidores exigentes  

● A Berggren possui excelente 

status e qualificação dos profissionais. 

Devido a isso, uma estratégia de 

confronto que a marca necessita adotar 

é a fixação e exposição deste 

diferencial em relação a sua 

concorrência, para que os 

consumidores sempre saibam que, ao 

adquirir seus produtos, receberam uma 

qualidade superior.  

● Devido a alta do dólar e a má 

exposição da economia global atual, a 

empresa deveria considerar a hipótese 

de investimento em parcerias com 

agricultores locais, ocasionando um 

grande diferencial.  

● Ao observar o crescimento da 

produção autônoma, a estratégia de 

confronto que deve ser adotada é a alta 

exposição em sua linha alemã e 

laboratório da fábrica, apresentando os 

diferenciais de uma cerveja produzida 



 

220 

buscam empresas que se posicionam e 

que possuem infraestrutura para 

elaboração dos produtos. Com 

equipamentos de ponta e laboratório de 

teste, a empresa ganha força e 

confiança do público na hora de decisão 

de compra. 

● Uma possível estratégia 

ofensiva, seria utilizar os insumos 

nacionais para conseguir ganhar ainda 

mais reconhecimento e força no 

mercado cervejeiro brasileiro. Seria 

necessário um estudo prévio para que 

tal mudança não altere o sabor de seus 

produtos. 

● Há uma grande preocupação 

das empresas no segmento cervejeiro 

em utilizar energia limpa em seu 

processo de fabricação. A Berggren faz 

parte do polo cervejeiro da região, 

podendo se tornar um exemplo diante 

das demais cervejarias do grupo. Ao 

desenvolver um viés sustentável, se 

preocupando com a responsabilidade 

social e ambiental, a empresa 

consolidaria seu nome na região e 

ganharia espaço para incentivar o 

turismo do polo cervejeiro. Seria a 

primeira fábrica da região a investir em 

sustentabilidade e bioética. 

 

com segurança e qualidade seja 

garantida. 

● Boa capacidade de produção 

mensal, porém o crescimento da 

produção autônoma de cervejas vem 

crescendo, a empresa deve investir em 

pesquisas de concorrência e 

crescimento do segmento, para que 

estejam alinhados com as demandas 

do mercado. 
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FRAQUEZA + OPORTUNIDADES 
Estratégia de reforço 

FRAQUEZA + AMEAÇAS 
Estratégia de defesa 

● O público valoriza marcas com 

posicionamento imponente, identidade 

e valores bem definidos, porém, o mau 

uso das ferramentas online por parte da 

empresa acaba não tendo um 

aproveitamento dessa oportunidade. 

Estruturar a comunicação, investir nas 

redes sociais, branding, engajamento e 

composição de marca seria uma 

estratégia de reforço ideal. 

● A produção de lúpulo em 

território brasileiro é uma oportunidade, 

embora a empresa seja dependente de 

insumos importados. Com a produção 

nacional, há a estratégia de reforço na 

não dependência da importação de 

todos os insumos. 

● Consumidores exigentes e que 

prezam por produtos exclusivos, porém, 

a empresa não realiza pesquisa de 

satisfação com o consumidor, sendo 

difícil rastrear se está ajustada às 

demandas do mercado. Investir em 

pesquisas resultaria em uma estratégia 

adequada e mais assertiva. 

● Consumo consciente, público 

preocupado com o meio ambiente, 

insumos naturais e propósito da marca. 

● A empresa depende de insumos 

importados para a fabricação de seus 

produtos, e por sua vez o mercado 

sofre instabilidade no preço dos 

insumos. Como defesa, identifica-se a 

oportunidade de diversificar os 

revendedores como também focar em 

insumos de origem nacional. 

● Uma das ameaças que a 

empresa sofre é o surgimento de novas 

empresas no mesmo segmento, e por 

não possuir exclusividade de vendas na 

maioria dos PDVs, se torna fragilizada 

em meio ao mercado acirrado. Uma 

estratégia de defesa para prevenir e 

garantir soberania dentro do segmento, 

seria um melhor relacionamento com 

seus fornecedores e clientes, 

garantindo assim sua exclusividade  

nos PDVs. 

● A ameaça do crescimento 

expressivo da produção autônoma de 

cervejas artesanais, junto a fraqueza da 

empresa em possuir baixa participação 

no segmento na RMC, pode resultar em 

uma perda cada vez maior de mercado. 

Uma estratégia de defesa identificada 

seria investir na comunicação da 
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Entretanto, a empresa não investe em 

ações que envolvam o impacto positivo 

no meio ambiente, possui uma 

comunicação pouco estruturada e baixa 

presença nas redes sociais. 

Desenvolver ações de responsabilidade 

social e ambiental alinhadas ao 

branding e a uma boa comunicação. 

● Crescimento do e-commerce e 

deliverys. Porém a empresa não  possui 

participação nesse segmento. Uma 

estratégia de reforço seria a criação de 

uma plataforma online de delivery ou 

loja virtual, facilitando o acesso do 

consumidor. 

● Clareza na localização dos 

PDVs da marca na RMC. Uma grande 

falha na venda dos produtos é a falta de 

comunicação de onde os mesmos são 

comercializados, isto é, a empresa não 

divulga seus PDVs. Uma estratégia de 

reforço seria criar uma página no site da 

empresa indicando a localização de 

todos os pontos em que o consumidor 

possa comprar a cerveja e/ou consumi-

la, além de divulgar os PDVs nas redes 

sociais. 

marca, pois a mesma é  pouco 

estruturada, com falhas na divulgação e 

estruturação do posicionamento, 

apresenta ausência de branding 

consolidado, debilidade nas redes 

sociais e falta de planejamento 

estratégico. 

● Devido a crise financeira que 

ameaça a economia, a empresa possui 

uma fraqueza enorme não divulgando a 

média de preço dos produtos, o que 

dificulta o acesso do consumidor. 

Sendo assim como defesa a ser 

adotada, seria a transparência ao 

divulgar preços de produtos, 

possibilitando ao cliente uma margem 

de valores. 

● Um dos pontos negativos da 

marca é a falta de investimento em 

medidas sustentáveis e a comunicação 

das mesmas para o consumidor. 

Consolidar sua responsabilidade 

socioambiental em sua comunicação 

conectando com a imagem da marca, 

além de adotar recursos que causem 

impactos positivos no meio ambiente. 

Observa-se a ameaça de 

consumidores cada vez mais 

politizados em relação a suas marcas, 

é essencial que a empresa comece a 

assumir estratégias de defesa em 
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relação a sua humanização e marketing 

de causa.    

Fonte: Agência Zênit 

 

2.5 PROAGNÓSTICO 

Após analisar a coleta de dados do planejamento estratégico acima, a agência 

concluiu que as tendências mais relevantes do mercado cervejeiro atingem 

diferentes áreas, trazendo oportunidades, inovação em produção, infraestrutura, 

sustentabilidade e branding.  

Nota-se uma alta movimentação e investimento no conhecimento necessário 

para a descoberta de novos sabores, vindo dos mais diferentes ingredientes, tais 

como, abobrinha, manjericão, pitaya, amora, entre outros. Essa tendência de estar 

sempre renovando e trazendo novas experiências gastronômicas para o mercado 

se dá através da grande exigência e migração do novo consumidor, que de acordo 

com o Euromonitor 2021 (10 principais tendências globais de consumo 2021) está 

cada vez mais crítico e seletivo com os produtos que adquire.  

De acordo com a pesquisa do Euromonitor, as projeções do mercado estão 

se inclinando cada vez mais para marcas que carregam valores, ideias e 

posicionamento, colocando o marketing de causa como uma estratégia essencial 

no planejamento de comunicação dos mesmos.  

Com as oportunidades de posicionamento observadas no mercado 

atualmente, a inovação na produção, aproveitamento e compra dos insumos e 

matérias primas está em constante mudança. Algo que antes passava 

despercebido, hoje se tornou essencial para aqueles clientes que demandam saber 

toda a procedência e processo por trás da compra. Devido a isso, é de suma 

importância que as marcas encontrem e apostem em meios de reaproveitamento, 
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incentivo local e contribuição de pequenos agricultores em suas etapas de 

produção.  

O marketing de causa engloba também ações sustentáveis que as marcas 

atuais e modernas têm a necessidade de adquirir. Observa-se as estratégias 

adotadas pelas grandes empresas do mercado cervejeiro, a inclinação por possuir 

um processo de produção, descarte e distribuição renováveis e ecológicos, tais 

como, logística reversa, energia limpa, reaproveitamento da água, reutilização de 

insumos, lavagem e manutenção dos maquinários utilizando água descartada no 

processo de produção.  

Ao coletar os aspectos positivos a serem realçados da empresa, a agência 

selecionou alguns pontos chaves para projetar as estratégias de comunicação. Um 

dos principais, e mais conhecidos pelos empresários do ramo, é a infraestrutura 

técnica de produção, capacidade de envase, laboratório de teste e armazenamento 

que a fábrica possui, sendo uma marca extremamente conectada e tecnológica. A 

empresa abre as portas aos seus consumidores para um Tour Cervejeiro, podendo 

demonstrar a potência e a procedência do resultado final, o que conquista a 

confiança e garante um produto de alta qualidade. 

Nota-se uma grande presença e autoridade dos rótulos Berggren no mercado 

cervejeiro. A cervejaria busca ser reconhecida como marca referência no momento 

em que o consumidor busca os estilos mais clássicos artesanais do segmento, 

sendo elas: Lager, Hop Lager, Ipa, Session Ipa, APA, Weissbier, Witbier e Porter.  

Hoje, a empresa tem como ponto positivo dois canais de distribuição, vendas 

diretas de bares, pubs, conveniência, mercados, entre outros, e a rede de 

distribuidores, que oferece o consumo de chopes dentro de suas casas ou em 

eventos privados, garantindo autenticidade na hora de consumir o produto. 

Dentro desses diferenciais observados, os pontos críticos a serem 

considerados fraquezas pela agência se iniciam no déficit da empresa na sua 
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estruturação de  planos de comunicação bem definidos, pois, mesmo com 

vendedores competentes no mercado, há dificuldade na inserção da marca em 

pontos de vendas estratégicos e em seu contato direto com o consumidor final e 

potenciais. Com o investimento necessário em ações de marketing, a marca 

seguiria estratégias específicas para conquistar mais o mercado (expansão no 

número de PDVs, por exemplo), garantindo um produto de alta qualidade e com 

bom custo-benefício. Assim, a venda e recomendação do produto para o 

consumidor final será certeira, facilitando o reconhecimento e a lembrança dos 

consumidores à marca. 

 

2.6 OBJETIVOS DE MARKETING 

Os objetivos principais do planejamento estratégico de marketing vão ao 

encontro com a construção da marca, sua essência, sua identidade, seus valores 

e sua personalidade diante do mercado (branding). Englobam-se os objetivos em 3 

pilares: aumento de share of mind, esclarecimento do posicionamento da marca 

para o mercado e conquistar novos consumidores. 

 

2.6.1 Aumento do Share of Mind 

 Como o mercado de cervejas artesanais é amplo e segue a cultura de 

degustação, é preciso que a marca aumente o seu conhecimento na região 

(awareness) e ganhe espaço na mente dos apreciadores da bebida. A concorrência 

é bem acirrada, principalmente pela Região Metropolitana de Campinas (RMC) ser 

um Polo Cervejeiro, o qual reúne diferentes cervejarias que realizam ações e 

eventos em conjunto, promovendo o turismo na região. Porém, a Berggren possui 

grandes oportunidades de reforçar a sua presença na região e conquistar novos 

consumidores.  
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2.6.2 Posicionamento da Marca para o Mercado 

 A atual imagem da marca frente ao mercado cervejeiro na Região 

Metropolitana de Campinas (RMC) não está consolidada, é preciso estruturar seu 

branding, ressaltar seus diferenciais e empoderar sua representatividade. O 

objetivo é comunicar a identidade, os valores pregados e a essência que a marca 

carrega, de maneira que os consumidores sentirão atraídos pelo lifestyle e pela 

qualidade que os produtos Berggren oferecem.  

 

2.6.3 Conquistar Novos Consumidores 

O valor mais pregado dentro do universo das cervejas especiais é a 

experimentação, isso significa que, faz parte da cultura cervejeira provar diferentes 

tipos, aromas, sabores e combinações, sem uma fidelização concreta de 

determinada marca.  

Com o crescimento exponencial de microcervejarias e produtores locais, que 

fabricam suas próprias cervejas de forma caseira, o apego por marcas específicas 

não é algo valorizado, e sim, os sabores que contemplam os produtos. Por isso, a 

conquista de novos apreciadores da Berggren irá ajudá-la a crescer, ganhar espaço 

no mercado e reforçar a sua representatividade. O objetivo é atrair novos 

consumidores para conhecer o conceito que a marca carrega, degustar os seus 

produtos e convidá-los a fazer parte da experiência que a Berggren proporciona. 
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2.7 DECISÕES E RECOMENDAÇÕES DE MARKETING 

2.7.1 Posicionamento 

O posicionamento da Berggren centra-se na experiência dos consumidores 

com suas vivências ao longo dos anos. Entusiasmada, a marca convida os 

apreciadores da bebida a aproveitar o melhor da vida, com os amigos, familiares, 

em momentos de curtição e de celebração, por isso, seu posicionamento está 

voltado à felicidade de estar presente em cada instante vivido. A marca apresenta 

maquinarias e um processo de fabricação tecnológico e inovador, um diferencial 

frente aos demais concorrentes.  

Apesar do conceito ser muito expressivo, a marca não conseguiu concretizar 

o seu posicionamento de “Viva a Experiência” na sua realidade e no mercado que 

está inserida, sendo este o ponto central a ser trabalhado e fortalecido na 

campanha. 

 

2.7.2 Público-Alvo 

 De acordo com a Ex-Head de Marketing da empresa, o público-alvo da 

Berggren era de homens e mulheres, dos 25 aos 45 anos. Porém, após análise 

aprofundada nos pontos de venda do produto, a agência concluiu que o público da 

marca se concentra entre os 30 aos 50 anos, pertencentes às classes A e B, sendo 

este o consumidor foco da campanha. 

 

2.7.3 Produto 

A linha de produtos da Berggren contempla 10 linhas, sendo elas: 

BERGGREN APA, BERGGREN HOP LAGER, BERGGREN IPA, BERGGREN WIT 

LIMÃO LARANJA, BERGGREN WEISSBIER, BERGGREN AMERICAN LAGER, 
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BERGGREN PORTER, BERGGREN SESSION IPA, BERGGREN SOUR 

TANGERINA e BERGGREN SOUR AMORA. Já os sabores sazonais são: 

BERGGREN STRONG ALE, BERGGREN RUSSIAN IMPERIAL STOUT, 

BERGGREN NEW ENGLAND IPA, BERGGREN SOUR ABACAXI HIBISCO, 

BERGGREN TRIPLE IPA. 

Os produtos podem ser encontrados em diferentes dosagens de garrafa de 

vidro (355ml, 500ml), growler de 1L e 1,5L e barris de chopp de 20L, 30L e 50L.  

Neste planejamento estratégico, não haverá alteração no portfólio de 

produtos, todas as linhas serão trabalhadas. 

 

2.7.4 Determinação de Preço 

 Devido ao fato dos produtos apresentarem valores diferentes nos pontos 

de venda e pela fábrica não estabelecer uma política de preço ao consumidor final, 

não serão divulgados preços nas comunicações da campanha.   

 

2.7.5 Distribuição 

A empresa possui um sistema de logística satisfatório, por isso, seus produtos 

continuarão a ser distribuídos em pontos de vendas que possuem parceria com a 

fábrica. 

 

2.7.6 Comunicação 

 Os canais e ferramentas de comunicação já utilizados pela empresa serão 

mantidos, porém será intensificado o uso das redes sociais Instagram e Facebook, 

e será potencializado a implementação de outdoors (mídia offline). Os conteúdos 
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serão centrados nos diferenciais da marca e na sua personalidade, destacando os 

seus valores e ideais.  

 

2.7.7 Plano de Ação 

A fim de atingir os objetivos determinados, serão traçadas estratégias de 

marketing com o objetivo de reconstruir a abordagem da marca, com o foco 

principal no desenvolvimento de uma personalidade para a empresa, com a 

intenção de promover desejo através de gatilhos de consumo e apelos 

promocionais.   

As estratégias elaboradas serão aplicadas em ações de marketing 

promocional, em conjunto com o desenvolvimento de um plano de comunicação  

que envolverá desde peças digitais à mídias Out Of Home (OOH), com a finalidade 

de reforçar a presença da marca no mercado, concretizar sua imagem, branding e 

elevar o seu reconhecimento no mercado de cervejas especiais.  

 Serão propostas as seguintes táticas: marketing de causa com a intenção de 

fazer um apelo emocional e elevar a admiração da marca na perspectiva dos 

consumidores; focar no pós-compra, oferecendo benefícios e agregando a 

sensação de exclusividade aos clientes; elaboração de uma linha de comunicação 

direta com o público, criando uma conexão de acordo com a personalidade inserida, 

causando assim o desejo de consumo pelo lifestyle oferecido.  

 

 



planejamento de
comunicação
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3. PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

3.1 DEFINIÇÕES DE CAMPANHA 

3.1.1 Período 

O planejamento de comunicação elaborado tem o período de 6 (seis) meses, 

com o objetivo de ser implementado em Fevereiro de 2022,  e ser finalizado em 

Julho de 2022. 

Os hábitos do consumidor acompanham as estações do ano, e a cerveja 

artesanal também. Diferente das cervejas convencionais, que preferencialmente 

são consumidas nos meses mais quentes do ano, de forma bem gelada, as 

especiais possuem estilos diferentes combinando com épocas climáticas distintas. 

Para acompanhar a cronologia da campanha, os produtos que harmonizam com o 

final do verão serão impulsionados na comunicação nos primeiros meses de 

veiculação, logo os produtos com caráter de frescor devido aos lúpulos e com 

presença de frutas cítricas. No outono e inverno, as cervejas mais encorpadas, com 

teor alcoólico mais elevado, presença de grãos tostados na composição estarão 

centradas na divulgação.   

Desta forma, as datas foram escolhidas em razão da periodicidade da 

campanha e seus desdobramentos, correlacionando à ação de marketing 

promocional e esforços de mídias online e offline, e principalmente à sazonalidade 

dos produtos da marca. 

Ao longo deste período, há datas secundárias comemorativas, que tornam os 

produtos atrativos a serem ofertados de diversas formas, como St. Patrick's Day 

(Março), Dia da Mulher (Março), Dia do Churrasco (Abril), Dia do Hambúrguer 

(Maio), Dia das Mães (Maio) e Dia dos Namorados (Junho).  
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3.1.2 Abrangência Geográfica 

A comunicação da Berggren estará centrada nas cidades que compõem a 

Região Metropolitana de Campinas (RMC), com foco em Campinas. 

Todos os esforços de mídia online serão destinados aos 20 municípios: 

Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, 

Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, 

Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, 

Valinhos e Vinhedo. Já a comunicação offline estará integrada apenas na cidade 

de Campinas, em locais estrategicamente posicionados.  

Devido a grande movimentação econômica e acadêmica, a cidade de 

Campinas é considerada um Polo Universitário, Tecnológico e Cervejeiro, por suas 

faculdades e indústrias da área, levando a sediar diversos lançamentos e 

experiências de novos produtos, serviços e marcas, sendo ela muito conhecida por 

ser uma cidade-teste. Por essa razão, a cidade receberá maior concentração de 

comunicação. 

 

3.3 PÚBLICO-ALVO DEFINIDO PARA CAMPANHA 

O público-alvo selecionado para a campanha será o estudado pela equipe em 

pesquisas secundárias. Seu perfil detalhado se encontra no ponto 2.2.5.  

 

3.4 OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO 

Quadro 15 - Objetivos e Metas da Empresa, de Marketing e de Comunicação 
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Fonte: Agência Zênit 

Por meio das informações acima, é possível definir que o objetivo de 

comunicação centra-se na construção de uma marca consolidada, reconhecida e 

valorizada no mercado. A promoção da experiência, tão prezada pela organização, 

deve ser fortalecida através da exposição de seus produtos e seus diferenciais na 

mídia, usando uma comunicação estratégica e criativa. 
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3.5 ESTRATÉGIAS E TÁTICAS 

Quadro 16 - Estratégias e Táticas de Marketing Promocional, Mídia e Criação 
 

ÁREA ESTRATÉGIA TÁTICA 

Marketing 
Promocional 

 
Ação voltada ao 

fortalecimento do pilar de 
responsabilidade social no 
posicionamento da marca. 

Campanha de arrecadação de 
garrafas de vidro na Tap House 

da Berggren em Campinas. 

Ação para conquistar 
novos consumidores da 

marca. 

Ação de garrafas premiadas na 
Tap House da Berggren em 

Campinas. 

Mídia 

Ações direcionadas para 
os canais digitais, com a 
intenção de alcançar e 

disseminar a marcar para 
a maior quantidade de 

consumidores.   

Desenvolvimento de um plano 
de mídia para as redes sociais e 

portais online, com foco em 
branding e segmentação nas 

cidades da RMC. 

Utilização da mídia offline 
de maneira previamente 

planejada a fim de 
alcançar novos 
consumidores. 

Posicionamento de peças Out 
Of Home (OOH) em regiões 
estratégicas de Campinas. 

 
Criação 

Trazer para o público um 
posicionamento e 

personalidade da marca, 
explorando suas 

diferenças, produtos e 
essência. 

 
 
 

Elaboração de uma campanha 
que tem como objetivo ressaltar 

os valores, ideais e 
personalidade da marca, a fim 
de enfatizar o lado imponente, 

forte e livre de “Viver a 
Experiência”. 

Fonte: Agência Zênit 
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3.6 RESUMO DA VERBA 

VERBA TOTAL: R$180.000 (6 meses) 

Mídia - 58% - R$104.400,00 

Produção - 14% - R$25.200,00 

Marketing Promocional - 16% - R$28.800,00 

Agência (Planejamento, Criação e Execução) - 8% - R$14.400,00 

Fundo de Reserva - 4% - R$7.200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



planejamento
de Criação
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4. PLANEJAMENTO DE CRIAÇÃO 

4.1 BRIEFING DE CRIAÇÃO 

4.1.1 Produto  

Realidade 

Categoria: Cerveja especial  

Linhas de Produto: American Lager, Apa, Hop Lager, Ipa, Weissbier,  Witbier 

Limão e Laranja, American Porter (escura), Session Ipa e Sour Tangerina.  

Percepção  

Bebida alcoólica que proporciona experiência degustativa com personalidade 

(lifestyle) e qualidade premium.  

 

4.1.2 Público-Alvo 

Perfil Demográfico: Homens e mulheres de 30 a 50 anos, pertencentes às 

classes A e B, moradores da Região Metropolitana de Campinas (RMC).  

Perfil Psicográfico:  

● Pessoas independentes financeiramente, com o grau de escolaridade 

superior completo. Acompanham tendências, estão conectados à internet e a 

evolução da tecnologia, além de valorizarem as facilidades em métodos de 

pagamento, como pix e QR Code. Esse público consome não apenas plataformas 

como Instagram e Facebook, mas também reconhecem sites, newsletters e 

podcasts como meios de comunicação. 
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● Apesar de possuírem uma vida social dinâmica, frequentando bares e 

restaurantes, de preferência com música ao vivo, os mesmos apreciam o conforto 

de seus lares e praticam hábitos caseiros.  

● Atraídos por novas experiências, o público opta por consumir marcas que 

possuem personalidade, agregam valor  e impactam a sociedade positivamente, 

buscando opções artesanais e exclusivas. 

● Este público é apaixonado por conhecer novas culturas e lugares, seja em 

uma grande metrópole ou em uma pequena cidade no interior. São indivíduos 

curiosos, sempre atentos ao que está ao seu redor e aos benefícios criativos. 

 

4.1.3 Concorrência 

● Concorrentes Diretos: Cervejaria Campinas e Cervejaria Burgman. 

● Concorrentes Indiretos: Cervejaria Tábuas e Cervejaria Daoravida. 

 

4.1.4 Benefício (Promessa) 

● Expectativa de uma cerveja premium especial;  

● Sabores únicos; 

● Qualidade acima da média;   

● Harmonização com diversos pratos; 

● Experiência degustativa única.  
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4.1.5 Argumento 

● Proporciona uma experiência diferenciada, através de estilos e rótulos 

desenvolvidos com originalidade e paixão por cerveja; 

● Utilizam ingredientes importados com qualidade premium, carregando 

identidade em seus sabores;  

● Infraestrutura com processo de teste, produção, envase e armazenamento, 

com a mais alta tecnologia e resultado da região.  

 

4.1.6 Síntese de Criação 

Para os apaixonados por cerveja especial, que buscam e almejam uma 

experiência gastronômica completa, a Berggren oferece a combinação perfeita 

entre estilos e sabores diferenciados, devido a sua procedência, originalidade, 

infraestrutura Kaspar Schulz, qualificação e paixão da sua equipe.  

 

4.1.7 Clima da Campanha 

Dinâmica, impactante e descontraída.  

 

4.1.8 Call to Action 

DESPERTE-SE (a partir do slogan da marca, será desdobrado taglines para 

as campanhas, dando força e explicando o conceito).  
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4.1.9 Obrigatoriedades 

● Produto (mockup); 

● Logo Berggren; 

● Informações legais obrigatórias (+18, beba com moderação, entre outras). 

4.1.10  REDE SEMÂNTICA  
 
4.1.11 PRODUTO 
 

1. Artesanal 

2. Premium 

3. Exclusivo 

4. Saboroso 

5. Único 

6. Diversificado 

7. Qualidade 

8. Procedência 

9. Tradição 

10. Experiência 

11. Lifestyle 

12. Moderno 

13. Inovador 

14. Gustativo 

15. Gastronômico 

16. Gourmet 

17. Frutada 

18. Cítrica 

19. Versátil 

20. Eclético 

Giovana Alencar
novo
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4.1.12 SITUAÇÕES DE CONSUMO 
 

1. Bar 

2. Churrasco 

3. Jantar 

4. Almoço 

5. Show 

6. Festival 

7. Clube 

8. Casa 

9. Praia 

10. Amigos 

11. Familiares 

12. Colegas 

13. Happy Hour 

14. Desejo 

15. Sede 

16. Momento de relaxamento 

17. Degustações 

18. Encontro romântico (date) 

19. Presente 

20. Se curtindo 

 

 

4.1.13 CONSUMIDOR 
1. Antenado 

2. Politizado  

Giovana Alencar
novo

Giovana Alencar
novo
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3. Exigente 

4. Intelectual 

5. Trabalhadores 

6. Espírito livre 

7. Sociável 

8. Aventureiro 

9. Solidário 

10. Brincalhão 

11. Confiante 

12. Descontraído 

13. Urbano 

14. Romântico 

15. Curiosos 

16. Criativo 

17. Dinâmico  

18. Maduro 

19. Degustadores 

20. Independente 

 

4.1.14 SITUAÇÕES DE COMPRA 

1. Mercado 

2. Tap House 

3. Supermercado 

4. Empório 

5. Distribuidores 

6. Adega 

7. Quiosque 

8. Restaurante 

9. Delivery 

Giovana Alencar
novo
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10. Todo mês 

11. Toda semana 

12. Final de semana 

13. Shopping 

14. Festival 

15. Boteco/Botequins 

16. Conveniência 

17. Pubs 

18. Taverna 

19. Show 

20. Rosticceria/Panetteria 

 

4.1.15 OUTROS 
 

1. Curtição 

2. Lazer 

3. Amizade 

4. Dançar 

5. Novas Experiências 

6. Street 

7. Autêntico 

8. Diferenciado 

9. Exotico 

10. Felicidade 

11. Sensual 

12. Rock 

13. Impactante 

14. Paixão 

15. Reputação 

Giovana Alencar
novo
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16. Viva intensamente 

17. Alto padrão 

18. Cabe no bolso 

19. Chopp 

20. Cerveja 

 

4.1.16  REDE SEMÂNTICA 
 

1. Cerveja artesanal com sabores únicos.  

2. Criando novas experiências, do bar ao festival. 

3. Qualidade garantida, da fábrica até sua casa. 

4. Seja em casa ou com os amigos, a Berggren está sempre contigo. 

5. Lazer e curtição, beba com moderação. 

6. Sede de novas experiências? Berggren 

7. Cervejas produzidas com paixão, para aqueles que desejam viver intensamente. 

8. Um sabor impactante para pessoas autênticas. 

9. Qualidade garantida que cabe no seu bolso. 

10. Te acompanhando em todos os momentos. 

11. Seu date de toda semana 

12. Lifestyle inovador para pessoas independentes. 

13. É dia de Berggren, bebê! 

14. Berggren, paixão no primeiro gole. 

15. Chopp de qualidade para clientes exigentes. 

16. Tradição e inovação desde 2015. 

17. Para curiosos em busca de novas experiências. 

18. Reputação baseada em paixão e tradição. 

19. Experiência gastronômica para todos os momentos. 

20. Berggren, sua companheira para momentos alegres. 

21. Em busca de uma cerveja moderna e exclusiva? Conheça Berggren. 

Giovana Alencar
novo
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22. Procurando sabores exóticos? Conheça nossas linhas. 

23. Quem disse que você precisa de muito para consumir uma cerveja de 

qualidade? Conheça Berggren. 

24. Procedência que você confia. 

25. Pensou Happy Hour, comprou Berggren. 

26. Dentro de casa, com amigos ou família, vai de Berggren! (ifood)  

27. Delivery dos sonhos, chopp artesanal no conforto da sua casa.  

28. Berggren, autêntico como você! 

29. Não deixe para amanhã a cerveja que você pode tomar hoje, viva intensamente, 

viva Berggren.  

30. Hoje é dia de chopp bebê!   

31. Berggren, para apaixonados por sabores únicos e impactante. 

32. Minha caneca de chopp trincando é o único gelo que eu quero tomar hoje! 

33. Viver bem é aproveitar os melhores momentos, vá com Berggren! 

34. Seja no bar, no pub ou na conveniência, peça Berggren! 

35. Sem medo de ser feliz, vá de Berggren! 

36. Tenha sempre uma Berggren na sua geladeira e nunca mais se sinta sozinho!  

37.  Cervejas produzidas com qualidade e excelência, rendem à degustações 

inesquecíveis! 

38. Procurando sabores exóticos e impactantes? A Berggren possui uma enorme 

versatilidade para o seu paladar.  

39.  Mais 10 estilos diferenciados, porque você merece o melhor!  

40. Diversos estilos, feitos especialmente para você.  

41. Cervejas produzidas com muito amor, que transbordam sabores únicos para 

aqueles apaixonados por malte.  

42. Para momentos de descontração, peça um chopão!  

43.  Dia de date? Elx merece sempre o melhor!  

44.  Uma experiência gustativa completa, experimente nossa linha! 

45.  Uma experiência única do primeiro ao último gole. 
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46. Na dúvida? Vai de Berggren! 

47. Cerveja premium para clientes únicos. 

48. Sai na frente, vá de Berggren!  

49. Hoje é dia de curtição? Pega uma Berggren na mão!  

50. Frutas fazem cerveja sim! Linha Sour recheada de sabores cítricos 

especialmente produzidos para vocês.  

51. Não morra de sede, sua salvação chegou!  

Chopp Berggren trincando pertinho de você.  

52. Imagina a melhor experiência da sua vida… 

 Agora pensa em 10 delas.  

53. Se cerveja já é maravilhoso, com a Berggren a experiência fica ainda melhor! 

54. Fruta faz cerveja sim, as mais suculentas e deliciosas combinações você 

encontra aqui na melhor cervejaria da região. 

55. Não perca nenhum lançamento da nossa linha Sour.  

56. Garrafas para cima! Vamos exaltar essa linha exclusiva de cervejas especiais 

produzidas para você.  

57. Vamos explorar nossos sentidos juntos?  

Enquanto você IPA, eu APA. 

58. (COLOCAR O NOME DE UM ESTILO) 

O sabor que vai encantar seus paladar e transformar seus desejos.  

59. Para de chorar, bora para o bar.  

A Bergreen vem te abraçar.  

60. Quem disse que querer não é poder?  

A Berggren leva especialmente para você.  

61. Não tomo juízo porque já tomo Berggren. 

62. Oi prazer, sou a Berggren.  

Conhecida também por, Bergrin, Birggren, Burggren.  

Me chama do que você quiser ;)  

63. Rock in Berggren, baby! 
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64. Berggren, You Rock! 

65. ��� Berggren! 

66. Até Eduardo e Mônica já tomaram Berggren, você não? 

67. Tão bom quanto as novas experiências e um gole de b… 
Um único gole e você vai querer b. 

68. Não precisa saber falar, mas você vai desejar 
69. Bering, mais uma, bering, mais uma bering, a saideira bering, vou beber até 

aprender a falar beringuer. 
 
 
 

4.1.17 . MOODBOARD  
 
 

Figura 63 - Moodboard Berggren. EGO 

Fonte: Agência Zênit 
 
 
 
 
 

Giovana Alencar
novo
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Figura 64 - Moodboard Berggren, FILOSOFIA 

Fonte: Agência Zênit 
 

Figura 65 - Moodboard Berggren,QUEM GOSTA 

Fonte: Agência Zênit 
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Figura 66 - Moodboard Berggren, MELHOR LUGAR 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
Figura 67 - Moodboard Berggren. HIPÉRBOLE 

Fonte: Agência Zênit 
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Figura 68 - Moodboard Berggren, EUFEMISMO 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
Figura 69- Moodboard METÁFORA 

 

Fonte: Agência Zênit 
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4.1.18 . MANIFESTO  
 
Quando você tiver mais medo de pular, essa é exatamente a hora de se jogar!  

Afinal, essa é a sua vida, não tem segunda chance, nem receita. Imagine-se 

como uma criança, observando um bolo sendo feito, a massa fresca tem sempre 

um sabor diferente, de algo que ainda nem existe, prove, ouse, desperte-se.  

 

 A vida nada mais é do que o conjunto de experiências e aprendizados que 

adquirimos, pessoas que amamos, lugares que conhecemos e momentos que 

compartilhamos. O viver carrega as descobertas mais prazerosas e com elas, a 

nossa bagagem de conhecimento. 

 

Se for beber, aprecie, não só com moderação mas com paixão, com brinde e 

tilintar de almas. 

 

Vivemos nosso sonho e compartilhamos com todos a nossa paixão, que é 

criar cervejas e proporcionar experiências, fazendo parte da história de cada um de 

vocês.. 

 

Um brinde ao lúpulo!  

  

Que venham muitos momentos a serem compartilhados.  

 

4.1.19 Defesa de Criação 

Com objetivo de transmitir o posicionamento da cervejaria Berggren, foi 

desenvolvida uma campanha para o primeiro semestre de 2022 pensada no 

fortalecimento do seu branding, reconhecimento de marca no mercado e conquista 

de novos consumidores, através do lifestyle atribuído e diferenciais propostos. 

Giovana Alencar
novo
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Por meio do nome concedido “DESPERTE-SE”, a campanha tem como 

objetivo atingir pessoas que se identifiquem com o desejo de viver novas 

experiências, assim como a marca, despertando curiosidade e amplificando a 

autoridade da mesma para os consumidores do mercado de cervejas especiais. 

A direção criativa desta campanha tomou forma a partir da especificação de 

cada diferencial que a marca deseja agregar ao mercado. Todos eles juntos 

interligam e trazem vida ao posicionamento e ao branding, podendo ser definido 

brevemente nas palavras-chaves; tradição, modernidade, urbanização, 

autenticidade e exclusividade.  

Foi estudada uma abordagem visual estratégica, com definição de paletas de 

cores (inspirada no design dos rótulos dos produtos e na identidade da marca), 

imagens e fontes (moderna, urbana, medieval e vintage), que propõem 

harmonização e atratividade. Em relação à redação, o uso de um vocabulário 

cervejeiro, convidativo e instigante, tem o objetivo de gerar curiosidade, 

interatividade e engajamento. A criação das peças e a linguagem adotada 

pretendem ser assertivas e cumprirem os objetivos propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

Giovana Alencar
verificar abnt
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4.2 PEÇAS E REDAÇÃO 

4.2.1 Campanha Institucional  

 Figura 70 - Post Patrocinado DESPERTE-SE - 1.080 px por 1.080 px  

 
Fonte: Agência Zênit 

 
Legenda: O “despertar” carrega descobertas e as descobertas trazem 

experiências.  

A vida é muito curta para não se arriscar.  

Vá de Berggren e aprecie os sabores das nossas linhas exclusivas.  

Viva você também essa experiência.  

#Desperte-se #VivaAExperiencia #IPA #APA #PALE #beer 

#bebacommoderação 
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Figura 71 - Story Patrocinado DESPERTE-SE 
 

 
Fonte: Agência Zênit 
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  Figura 72 - Outdoor DESPERTE-SE 
 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
 

Figura 73 - Mockup Outdoor DESPERTE-SE 

 
 

Fonte: Agência Zênit 
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Figura 74 - Post Orgânico DESPERTE-SE, ABRA UMA BERGGREN 
 

 
Fonte: Agência Zênit 

Legenda:  Saia da rotina, vá de Berggren! Inúmeros estilos para saborear com 

moderação.  

Beba menos, beba melhor. 

#Desperte-se #VivaAExperiencia #IPA #APA #PALE #beer #bebamelhor 

#bebacommoderação 
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Figura 75 - Story Orgânico DESPERTE-SE, ABRA UMA BERGGREN 
 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 76 - Post Orgânico DESPERTE-SE, MESTRE EM EXPERIÊNCIAS, SÓ PODIA SER 
MESTRE EM CERVEJA 

 

 
Fonte: Agência Zênit 

 

Legenda: Ser Mestre Cervejeiro com certificação da Brau Akademie, não é para 

qualquer um! As inscrições para o Curso de Produção de Cervejas Berggren - 

Módulo I estão abertas.  

Para mais informações acesse @brauakademie ou o link na bio.  

Torne-se “a experiência!”����������  

#Desperte-se #VivaAExperiencia #curso #mestrecervejeiro #cervejaartesanal 

#bebacommoderação 

https://www.instagram.com/brauakademie/


 

257 

Figura 77 - Story Orgânico DESPERTE-SE, MESTRE EM EXPERIÊNCIAS, SÓ PODIA SER 
MESTRE EM CERVEJA 

 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 78 - Display Google Ads Header DESPERTE-SE, MESTRE EM EXPERIÊNCIAS, SÓ 

PODIA SER MESTRE EM CERVEJA 
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Figura 80 - Display Google Ads Meia Página - DESPERTE-SE, MESTRE EM EXPERIÊNCIAS, 
SÓ PODIA SER MESTRE EM CERVEJA 

 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 81 - Post Orgânico - DESPERTE-SE, BREJA É TECH, BREJA É TOP 
 

 
Fonte: Agência Zênit 

 

Legenda: Cerveja também é tecnologia! Das clássicas às inspiradas na Escola 

Americana, a Cervejaria Berggren conta com uma produção automatizada e 

inovadora, com um lab para testar as cervejas, além dos 2.500 metros quadrados 

com equipamentos de ponta da Linha Kasper Schulz.  

Venha conhecer nossa tecnologia na fábrica da Berggren em Nova Odessa, até 

porque a nossa breja é TOP!  

#bebacommoderação 
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Figura 82- Story Orgânico  DESPERTE-SE, BREJA É TECH, BREJA É TOP 
 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 83 - Post Orgânico DESPERTE-SE, A FÁBRICA DE EXPERIÊNCIAS 
 

 
Fonte: Agência Zênit 

 

Legenda:  Nosso tour pela fábrica vai transportar você para uma Experiência 

Berggren completa.  

Imagine ver de perto toda a produção de ponta da nossa fábrica, aprender 

curiosidades únicas, tirar dúvidas e ainda degustar nossos queridinhos produtos 

pelo caminho?  

Venha viver essa experiência compartilhe com a gente a nossa paixão por cerveja.  

Entre no site para mais informações. Não fique de fora! Vagas limitadas.  

#bebacommoderação 
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Figura 84 - Story Orgânico DESPERTE-SE, A FÁBRICA DE EXPERIÊNCIAS 

 

       
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 85 - Display Google Ads Header DESPERTE-SE, A FÁBRICA DE EXPERIÊNCIAS 
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Fonte: Agência Zênit 

 

Legenda: O colarinho é excepcional para uma experiência completa ao saborear 

uma cerveja artesanal. A espuma é uma camada de proteção que ajuda a manter 

a temperatura, o aroma e conserva melhor a bebida, além de evitar a sensação de 

inchaço após ingeri-la.  

E aí, vai com ou sem colarinho? 
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Figura 89 - Story Orgânico DESPERTE-SE, DESPERTE SUA CURIOSIDADE 

          
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 90 - Post Orgânico DESPERTE-SE, EXPERIÊNCIA MUITO ALÉM DO COPO 
 

 
Fonte: Agência Zênit 

 

Legenda: No Menu da Experiência Berggren, temos um match perfeito entre 

nossas cervejas e a beleza da gastronomia.  

Confira essa experiência repleta de recheio, fique atendo no feed, cada semana 

uma receita nova para vocês!  

Ative as notificações e boa harmonização, ops, queremos dizer, bon appetit!  

#bebacommoderação 
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Figura 91 - Story Orgânico DESPERTE-SE, DESPERTE SUA CURIOSIDADE 
 

 
Fonte: Agência Zênit 
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4.3 ROTEIROS DE VÍDEO 

 4.3.1 Vídeo “Momentos Berggren” 

Curso: Publicidade e Propaganda 

Período: 8° semestre 

Agência: Zênit 

Cliente: Cervejaria Berggren 

Professor Responsável: Felipe Mattei 

Alunos: Bruna Finatti; Camilla Lins; Carolline Lins; Giovana Alencar; Pedro 

Scarabucci; Yasmim Miranda Moisés. 

Objetivo: Atrair o consumidor a viver momentos únicos que o produto acompanha, 

promovendo a experiência e lifestyle por trás. 

Tempo total: 15 segundos 
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Quadro 17 - Roteiro do vídeo para a promoção de “Momentos Berggren” 

 
Fonte: Agência Zênit 
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 4.3.2 Vídeo “Do Colarinho ao Último Gole” 

Curso: Publicidade e Propaganda 

Período: 8° semestre 

Agência: Zênit 

Cliente: Cervejaria Berggren 

Professor Responsável: Felipe Mattei 

Alunos: Bruna Finatti; Camilla Lins; Carolline Lins; Giovana Alencar; Pedro 

Scarabucci; Yasmim Miranda Moisés. 

Objetivo: Propagar o produto, suas qualidades, insumos, despertando o desejo do 

consumidor prová-la.   

Tempo total: 15 segundos 
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Quadro 18 - Roteiro do vídeo para a promoção de “Do Colarinho ao Último Gole” 

 
Fonte: Agência Zênit 

 



planejamento de
marketing

promocional
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5. PLANEJAMENTO DE MARKETING PROMOCIONAL 

5.1 INTRODUÇÃO 

Frente ao mercado competitivo, é de suma importância exercer ações 

promocionais, as quais, além de gerarem visibilidade à marca, viabilizam seus 

propósitos e personalidade de maneira prática, sedutora e amigável.  

O marketing promocional será utilizado como uma ferramenta chave para o 

reforço da campanha desenvolvida, que tem como objetivo fortalecer o 

posicionamento no mercado, agregar valor à marca e aumentar o share of mind, 

por meio das estratégias que favorecem a percepção do consumidor.  

A ação “Abra a Experiência” tem o propósito de engajar potenciais 

consumidores do segmento cervejeiro, promovendo a oportunidade dos mesmos 

experimentarem os produtos, conhecerem a marca e terem benefícios agregados. 

Além disso, visa aumentar a circulação de pessoas na Tap House da Berggren em 

Campinas. A duração total será de um (1) mês, se iniciando dia 02 de Maio de 2022 

, com encerramento no dia 31 de Maio de 2022, com chance de variação devido 

aos prêmios limitados.  

A ação “Berggren, por um Mundo + Green” tem como objetivo conectar a 

empresa com o viés da sustentabilidade, valor que merece destaque dentro do 

posicionamento com a responsabilidade socioambiental da organização. Também 

realizada na Tap House da Berggren em Campinas, a ação visa aproximar novos 

e potenciais consumidores à marca, vinculando-os por meio da compatibilidade de 

princípios ambientais.  Em comemoração e conscientização do Dia Mundial do Meio 

Ambiente (05 de Junho), a ação que terá duração de um mês, promoverá a coleta 

de garrafas de vidro, a fim de propagar o descarte correto de materiais recicláveis. 
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5.2 AÇÃO PROMOCIONAL - “Abra A Experiência” 

5.2.1 Público-Alvo 

A ação será direcionada a homens e mulheres, na faixa etária dos 30 aos 50 

anos, residentes da Região Metropolitana de Campinas (RMC), estabilizados 

financeiramente, pertencentes às classes A e B, audaciosos por inovação e 

experimentação.  

 

5.2.2 Objetivos e Metas 

O objetivo dessa ação está interligado com os objetivos de Marketing da 

campanha, aumentando a visibilidade da marca no mercado a fim de captar novos 

consumidores (awareness), fortalecer sua identidade e posicionamento (branding) 

e aumento do share of mind da empresa, na Região Metropolitana de Campinas 

(RMC). 

A campanha tem como meta aumentar em 20% a circulação da Tap House 

em Campinas, em conjunto com o engajamento e ganho de novos seguidores nas 

redes sociais da marca. 
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5.2.3 Região e Período da Realização da Ação 

Quadro 19 - Região e Período da Realização da Ação 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
 

5.2.4 Mecânica da Ação 

Os consumidores serão convidados a participarem da ação promocional via 

campanha nas redes sociais e mídia offline.  

Os participantes serão instruídos por meio dos canais digitais, stand e wobbler 

impresso no PDV e os atendentes do local também irão informar sobre o 

funcionamento da ação.  
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● Ao consumir R$200,00 no cartão da Tap House da Berggren, o cliente, 

instituído pelo atendente, recebe uma oportunidade de escolher 1 (uma) garrafa 

premiada no stand exposto no local;  

● O cliente vai até o stand personalizado, escolhe uma entre as garrafas 

dispostas, abre o vidro com um abridor que estará disponível no balcão de 

atendimento e recolhe o seu voucher que estará dobrado dentro da garrafa;  

● O voucher, que indicará qual prêmio o cliente ganhou, terá a instrução de 

entrar em contato com o atendente mais próximo da Tap House para mais 

informações e instruções; 

● O funcionário fará o cadastro do ganhador na planilha da ação (nome, 

celular, e-mail e se o ganhador se é um cliente novo da Tap House ou não); 

● Se o prêmio for brindes da Berggren ou um voucher de desconto da Tap 

House, será validado e entregue no momento pelo atendente responsável. Os 

ganhadores dos prêmios especiais serão instruídos a esperarem o recebimento via 

email para mais instruções sobre a recolha do mesmo. 
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5.2.5 Recursos Materiais e Humanos 

Quadro 20 - Recursos Materiais e Humanos para Ação Promocional “Abra a 
Experiência” 

RECURSOS MATERIAIS   RECURSOS HUMANOS  

Wobbler 
 

Atendentes Tap House  

Copo de vidro Barini de Santis Advogados (Direito 
Publicitário)   

Abridor de garrafa Responsável por logística e 
distribuição da região  

Rótulos  Responsável Marketing   

Camisetas  
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Vouchers impressos 

Autorização da SECAP  

Totem display  

Garrafas de vidro  

Ingressos Cinemark  

Passaportes Hopi Hari  
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Passaportes Wet and Wild  

Spa Day  

Salto de paraquedas  

Curso Mestre Cervejeiro  

Tour na Fábrica  

Fonte: Agência Zênit 
 
 

5.2.6 Mídias Recomendadas 

A ação promocional será divulgada no ambiente online, através de postagens 

orgânicas e patrocinadas no Instagram, postagens orgânicas e patrocinadas no 
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Facebook e investimento pelo Google Ads, informações detalhadas no Capítulo 6 

destinado às especificações de mídia.  

Além da utilização das plataformas online, a ação contará com mídia offline, 

sendo esta: um outdoor que ficará localizado perto da avenida principal do bairro 

Taquaral.   

 

5.2.7 Implementação e Logística  

No mês de Fevereiro de 2022, o responsável de marketing da Berggren irá se 

juntar à firma especializada em direito publicitário, Barini de Santis Advogados, 

contratada para realizar todo o processo de regularização da ação pelo órgão 

SECAP. Nessa data, irá efetuar o pagamento das taxas necessárias.  

O encarregado do marketing realizará a compra de todos os prêmios 

especiais cotados: ingressos de cinema do Cinemark; entradas para o parque de 

diversões Hopi e Hari; entradas para o parque aquático Wet and Wild; cupom Spa 

Day no Kalmma; salto de paraquedas, Queda Livre Boituva - SP; curso Brau 

Akademy; tour cervejeiro Berggren. O mesmo ficará responsável pela criação da 

planilha para controle de saída dos brindes que será alimentada pelos atendentes.  

Os materiais necessários para ação serão entregues direto na Tap House da 

Berggren em Campinas: totem display, wobbler e vouchers. Já as garrafas de vidro 

e os rótulos da ação, serão encomendados pela fábrica aos fornecedores padrões 

e entregues na mesma, em Nova Odessa. A fábrica ficará responsável pela 

adesivagem dos rótulos nas garrafas.  

No dia 22 de Abril de 2022, antecedendo uma semana da ação, o responsável 

pela logística de material da Berggren da região de Campinas ficará responsável 

pela entrega das garrafas personalizadas e dos brindes promocionais (copo de 

vidro, abridor de garrafa e camiseta) no PDV. O responsável pelo marketing junto 
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aos funcionários do local serão responsáveis por dobrar e adicionar dentro das 

garrafas os vouchers, guardando todo o material promocional no interior da loja.  

No primeiro dia da ação, os funcionários e o responsável de marketing irão 

posicionar o totem, adicionando as garrafas e o wobbler no local estabelecido. Os 

atendentes serão previamente treinados a instruírem todos clientes sobre a ação e 

de como deverão alimentar a planilha de controle de saída dos prêmios, além de 

serão encarregados pela reposição das garrafas no totem, enquanto durarem os 

estoques.  

Caso o estoque das garrafas premiadas acabe antes do tempo proposto, os 

funcionários irão retirar os materiais promocionais e irão informar sobre o fim da 

ação no local, caso questionado. 

5.2.8 Controle da Atividade 

O controle de atividades será feito através da planilha alimentada pelos 

atendentes do local com o cadastros dos clientes participantes. Será mensurada 

toda movimentação de novos clientes atraídos pela ação. 

 
Quadro 21 - Controle da Atividade - Exemplo da Planilha - Ação Promocional “Abra a 

Experiência” 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Além da análise na loja física, será mensurado semanalmente por meio dos 

painéis disponíveis nas redes sociais (Instagram e Facebook) o aumento e 

circulação de engajamento, feedback, likes e compartilhamentos no mês de Maio 

de 2022.  

5.2.9 Planilha de Custos 

Quadro 22 - Planilha de Custos - Ação Promocional “Abra a Experiência” 

DESCRIÇÃO   ESPECIFICAÇÕES  VALOR 
(unidade) 

QUANTIDA
DE 

VALOR 
TOTAL 

Wobbler  
 

20 x 20 cm 
Impressão: Frente e Verso 
Material: PS branco 1 mm 
Tipo de Corte: Quadrado 
Enobrecimento: Furo 
central 
Extras: Fio de Nylon  

R$6,00 5 unidades  R$29,99 

Totem display  Altura: 1,76cm Largura: 
41cm  Comprimento: 25 
cm 
MDF adesivado 

R$588,99 1 unidade  R$588,99 

Garrafas Garrafas de vidro marrom 
cerveja 500ml 

R$2,00 100 
unidades  

R$200,00 

Rótulos 9cm x 13cm  
BOPP Branco Fosco 
4x4 cor 
Retangular  
 

R$0,95 150 
unidades 

R$142,05 
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Vouchers Retangular  
90mm x 48mm 
Impressão frente e verso  
Couchê brilho 300g 

R$0,32 100 
unidades 

R$31,01 
 
 

Abridor de 
garrafa 
Berggren 

Abridor de metal com 
logomarca da empresa.  

R$1,30 28 unidades R$36,4 

Camiseta 
Berggren  

 R$22,50 34 unidades  R$765,00 

Copo Berggren Copo de vidro caldereta 
400ml  

R$6,00 28 unidades  R$168,00 

Tour  Tour na fábrica Berggren   R$40,00 6 unidades R$240,00 

Curso Mestre 
Cervejeiro 

Iniciante - módulo 1 
Presencial   

R$350,00 4 unidades  R$1.350,00 
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Descontos na 
Tap House 

Voucher de R$20,00 de 
desconto na Tap House 
Berggren Bier Campinas  

R$20,00 20 unidades  R$400,00 

Salto de 
Paraquedas 

Queda Livre- Boituva 
com 50 fotos, finais de 
semana e feriado.   

R$549,00 2 unidades R$898,00 
 

Spa Day (casal)  
 
Kalmma Spa, 
Campinas - SP  

Escalda-pés  – 30 min, 
Caminhando nas Nuvens 
– 30 min, Massagem Amor 
Eterno – 60 min, Banho 
Flor das Flores – 30 min 

 

R$677,00 

 

2 unidades 
R$1.354,00 

Spa Day 
(individual)  
 
Kalmma Spa, 
Campinas-SP  

Escalda-pés – 30 min - 
Massagem nos Pés – 30 
min - Esfoliação corporal – 
30 min  - Massagem 
Hidratante – 60 min - 
Banho aromaterapêutico 
com sais e óleos 
essenciais – 30 min 

R$548,00 
 

3 unidades 
R$1.644,00 
 

Ingresso Hopi 
Hari  

Final de semana e feriado  R$109,00  14 unidades  R$1.526,00 
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Ingresso cinema 
Cinemark  
 

Voucher Cinemark padrão 
(escolha do filme e 
unidade do cinema)  

R$25,00 12 unidades R$300,00 

Ingresso Wet 
and Wild  

Final de semana e feriado  R$145,00 10 unidades R$1.450,00 

Taxa SECAP 20% IR sobre o valor total 
dos prêmios + Taxa 
fiscalização 
 

20% IR = 
R$2.064,68 
Taxa 
fiscalização 
= R$ 
1.333,00 
 

-  R$3.397,68 

Barini de Santis 
Advogados 
(Direito 
Publicitário) 

Regularização para a ação 
promocional  

R$5.000,00 -  R$5.000,00 

Fundo de 
reserva  

-    -  -  R$2.000,00 

Total -  -  -   
R$21.622,55 

Fonte: Agência Zênit 
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5.2.10 Peças 

Figura 92 - Post Patrocinado AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
Legenda:  
Opa, mas como assim?  

Consuma R$200,00 na nossa Tap House Berggren Bier Campinas e ganhe uma 

chance de abrir diversas experiências nas nossas garrafas premiadas! Concorra a 

diversos brindes entre, descontos especiais, uma ida ao cinema, camisetas, um dia 

no spa, tour na fábrica e muito mais!  

Avise os amigos e familiares e #VemPraTap.  

 

*Ação válida enquanto durarem os estoques, garrafas limitadas. 01/05/2022 á 

31/05/2022  



 

288 

Figura 93 - Story Patrocinado AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 
 

   
Fonte: Agência Zênit 

 
 



 

289 

Figura 94 - Post Orgânico Carrossel 1 AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA  
 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 95 - Post Orgânico Carrossel 2 AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 
 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 96 - Post Orgânico Carrossel 3 AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 
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Figura 98 - Post Orgânico Carrossel 5 AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 
 

  
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 99 - Post Orgânico Carrossel 6 AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 
 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
 

Legenda: 
É isso mesmo! Pode começar a sonhar e #VemPraTap.  

Apresentamos nossa edição limitada das garrafas premiadas! Consuma R$200,00 

na nossa Tap House Berggren Bier Campinas e receba a oportunidade de abrir 

essa experiência! Concorra a diversos brindes, entre eles, copos personalizados, 

camisetas, um dia no spa, ingressos para parque de diversões, descontos especiais 

e muito mais!  

Avise os amigos e familiares e não deixe de participar.  

 

*Ação válida enquanto durarem os estoques, garrafas limitadas.   

01/05/2022 a 31/05/2022  
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Figura 100 - Story Orgânico AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 
 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 101 - Post Display Google Ads Meia Página GIF animado lâmina 1 AÇÃO 

PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 
  

 



 

297 

Figura 102 - Post Display Google Ads Meia Página GIF animado lâmina 2 AÇÃO 
PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 

 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 103 - Post Display Google Ads Meia Página GIF animado lâmina 3 AÇÃO 
PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 

 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 104 - Mockup Outdoor AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 
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Figura 105 - Mockup Wobbler AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 
 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 106 - Mockup Rótulo AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 

 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 107 - Mockup Totem Display MDF AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 
 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 108 - Mockup Voucher AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 109 - Voucher Verso Cinemark AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 

 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
Figura 110 - Voucher Verso Kalmma Spa AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 

 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 111 - Voucher Verso Hopi Hari AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 

 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
Figura 112 - Voucher Verso Wet and Wild AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 

 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
 
 



 

306 

Figura 113 - Voucher Verso Queda Livre AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 
 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
Figura 114 - Voucher Verso Curso Mestre Cervejeiro AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A 

EXPERIÊNCIA 
 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Fonte: Agência Zênit 
Figura 116 - Voucher Verso Copo e Abridor AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A EXPERIÊNCIA 
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Figura 117 - Voucher Verso Desconto Tap House AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A 
EXPERIÊNCIA 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
Figura 118 - Voucher Verso Camiseta Berggren AÇÃO PROMOCIONAL ABRA A 

EXPERIÊNCIA 

 
Fonte: Agência Zênit 
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5.3 AÇÃO PROMOCIONAL - “Berggren, Por Um Mundo + Green” 

5.3.1 Público-Alvo 

A ação será direcionada a homens e mulheres, na faixa etária dos 30 aos 50 

anos, residentes da Região Metropolitana de Campinas (RMC), estabilizados 

financeiramente, pertencentes às classes A e B, audaciosos por inovação e 

experimentação.  

 

5.3.2 Objetivos e Metas 

A ação promocional “Berggren, Por Um Mundo + Green” carrega como 

principal objetivo o fortalecimento da responsabilidade socioambiental que a 

empresa apresenta em seu posicionamento. Por meio de esforços voltados à 

sustentabilidade do meio ambiente e da sociedade, a ação consiste em estratégias 

de marketing de causa que transparecem o propósito da marca em apoiar iniciativas 

e projetos em prol da comunidade e ecossistema.  

O propósito desta movimentação também está interligado com o objetivo de 

aumentar a circulação de consumidores na Tap House da Berggren em Campinas, 

atraindo novos olhares e despertando o desejo de conhecer a marca. 

O conceito da campanha promocional tem como meta principal a reciclagem 

de garrafas de vidro, esperando-se uma média de participação entre 20 e 25 

pessoas por semana (Terça-feira a Domingo). Há uma projeção de serem coletadas 

no encerramento da ação em torno de 600 garrafas, como apresentado no 

esquema abaixo: 

Expectativa de pessoas que aderirem à ação: 20 a 25 (Terça-feira a 

Domingo) - 26 dias   
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4 (semanas) x 25 (média participantes) = 100 pessoas total projetado  

100 (pessoas) x 6 (garrafas por pessoa) = 600 garrafas total projetado  

 Além do aumento da circulação de pessoas na Tap House em Campinas, 

a campanha tem como meta o aumento de seguidores nas redes sociais, bem como 

o engajamento dos mesmos no mês de Junho de 2022.  

 

5.3.3 Região e Período da Ação 

Quadro 23 - Região e Período da Ação Promocional “Berggren, Por Um Mundo + 
Green” 

 
Fonte: Agência Zênit 
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5.3.4 Mecânica da Promoção 

Em meio a uma campanha de divulgação orgânica e patrocinada nas redes 

sociais (Facebook e Instagram) da conta oficial da Berggren e da conta oficial da 

Tap House Berggren em Campinas, os consumidores serão convidados a 

participarem da ação promocional, que consiste na coleta de garrafas de vidros de 

qualquer espécie.  

 Os participantes serão instruídos por meio de arte digital e impressa no 

PDV (banner lona). 

● Os participantes separarão 6 garrafas de vidro de qualquer espécie em 

suas casas; 

● Os participantes levarão as garrafas até a Tap House da Berggren em 

Campinas de Terça-feira a Sexta-feira, no horário das 16h00 às 22h00 e Sábado 

das 12h00 às 22h00. 

● Os funcionários do local receberão as garrafas e realizarão o cadastro onde 

será coletado o nome, se o participante é um cliente novo ou não e número de 

celular para que o atendente envie o voucher digital pelo WhatsApp; 

● O participante receberá o voucher de uso único, valendo 1 (um) copo de 

vidro 400ml Berggren; 

● O atendente validará o uso do voucher na planilha e entregará o brinde ao 

participante.  
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5.3.5 Recursos Materiais e Humanos 

Quadro 24 - Recursos Materiais e Humanos Ação Promocional “Berggren, Por Um 
Mundo + Green” 

RECURSOS MATERIAIS   RECURSOS HUMANOS  

Banner 
 

Atendentes Tap House  

Copo  Responsável administrativa (Camila)  

Engradados Responsável por logística e distribuição da região  

Responsável Marketing 

Camisetas Barini de Santis Advogados (Direito Publicitário)  

Voucher digital 

Autorização da SECAP  

Fonte: Agência Zênit 
 

 

5.3.6 Mídias Recomendadas  

O Instagram e Facebook serão as plataformas principais de divulgação da 

campanha, por seu rápido engajamento e alcance. A campanha terá sua 

comunicação direcionada para os canais digitais com postagens orgânicas e 
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patrocinadas para maior visibilidade, informações detalhadas no Capítulo 6 

destinado às especificações de mídia.  

 

Serão divulgados o teaser, call-to action da campanha, carrossel explicativo e 

divulgações fixas mensais no formato feed e stories, com um ‘Destaque IG’ para o 

fácil acompanhamento e visualização da ação.  

O material offline a ser utilizado na campanha será um banner posicionado na 

Tap House em Campinas, sendo um complemento visual para convidar o 

consumidor, e explicar a  dinâmica, funcionalidade, logística e benefício da ação. O 

mesmo é um material de grande proporção, alto alcance visual e compreensão para 

quem estiver passando.  

 

5.3.7 Implementação e Logística 

No início do ano de 2022, em Janeiro, o responsável de marketing da fábrica 

juntamente com o serviço contratado na firma especializada em direito publicitário, 

Barini de Santis Advogados, irá realizar o processo de liberação do alvará pelo 

órgão SECAP e efetuará os pagamentos e as taxas para regularização, em prol ao 

acontecimento da ação promocional na Tap House e a divulgação da mesma. 

Iniciando o mês de Abril, as artes impressas para a campanha estarão sendo 

enviadas para a gráfica e os engradados encomendados, com o prazo de que até 

a última semana do mês os materiais necessários para ação (banner, camisetas e 

engradados) serão entregues diretamente no endereço da Tap House em 

Campinas. No local, os funcionários receberão os materiais, os quais serão 

previamente instruídos pelo responsável de marketing da empresa a guardarem no 

interior da loja.  
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No dia de entregas padrão da rota na última semana de Abril, estabelecido 

pelo responsável de logística e distribuição da fábrica, serão adicionados os 150 

chopos de vidro promocionais bonificados, previamente separados para essa ação 

e que serão armazenados e recebidos pelos atendentes da Tap House em 

Campinas.   

O responsável administrativo irá criar uma pasta compartilhada no Google 

Drive contendo os vouchers digitais numerados de 0 a 150 e a planilha apresentada 

na etapa “Objetivos e Metas” para ser alimentada pelos funcionários da Tap House 

durante a ação.  

 No dia 01 de Junho de 2022, os colaboradores no local serão previamente 

treinados pelo responsável de marketing, que explicará toda a logística da ação, 

mostrando o funcionamento do controle dos voucher, planilha a ser completada e 

os direcionamentos de onde armazenar as garrafas coletas nos engradados.  

Após o treinamento, a equipe colocará o banner em um local estratégico na 

frente da entrada do PDV e já estarão utilizando a camiseta da ação, prontos para 

receberem participantes. No último dia de ação, 30 de Junho, os funcionários serão 

responsáveis por retirar o banner e guardar no interior da loja.  

No dia 04 de Julho de 2022, o responsável pela logística da fábrica, que estará 

atuando na região, irá retirar todo material utilizado na ação da Tap House, 

coletando as garrafas com ajuda dos funcionários para dentro do caminhão, 

levando as mesmas para reciclagem no Ecoponto (ponto de entrega voluntária de 

materiais recicláveis) mais próximo, localizado na Av. Santa Isabel, em Barão 

Geraldo.  
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5.3.8 Controle da Atividade 

O controle de atividade da campanha promocional tem como principal 

intenção mensurar suas metas e objetivos de marketing.  

As mensurações quantitativas acontecerão por meio de uma planilha, 

alimentada diariamente pelos responsáveis de logística e atendimento ao cliente da 

Tap House durante a ação. Os dados serão calculados todas as Segundas-feiras 

após o fim das semanas pelo responsável administrativo da fábrica.  

As metas a serem mensuradas serão: a quantidade de garrafas que foram 

coletadas, vouchers (copos) que foram entregues e a quantidade de novos 

consumidores participando da ação. 

O registro e controle serão passados para uma planilha como apresenta o 

exemplo abaixo: 

Quadro 25 - Controle de Atividade - Exemplo de Planilha Ação Promocional “Berggren, Por 
Um Mundo + Green” 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Quadro 26 - Controle de Atividade - Legenda Exemplo de Planilha Ação Promocional 
“Berggren, Por Um Mundo + Green” 

Legenda  VALIDADO  

 PENDENTE  
Fonte: Agência Zênit 

 

Além da análise na loja física, será mensurado semanalmente por meio dos 

painéis disponíveis nas redes sociais (Instagram e Facebook) o aumento de 

engajamento e interação, comparando o mês de Junho de 2022 com os demais 

meses. 

5.3.9 Planilha de Custos 

Quadro 27 - Planilha de Custos Ação Promocional “Berggren, Por Um Mundo + Green” 

DESCRIÇÃO   ESPECIFICAÇÕES  VALOR 
(unidade) 

QUANTIDADE VALOR 
TOTAL 

Banner 
 

60 x 90 cm 
Impressão: Frente 

Cores: 4x0 (colorido, 
sem branco) 

Material: Lona Brilho 
280g 

Acabamento: Bastão 
e Cordão 

Sem Enobrecimento  

R$36,99 1 unidade  R$36,99  

Engradados Armazenam  
20 garrafas de 1,5L 

R$25,00  31 unidades  R$775,00  
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Copos   Tamanho: 400ml 
Material: vidro  

R$6,00 150 unidades R$900,00 

Camiseta  Tamanho: M 

Lados de Impressão: 

Frente e Costas 

Tipo de Impressão: 

Digital 

Tecido: Algodão 

Cor: Branca 

 
 

R$86,00 5 unidades R$430,00 
 

Barini de 
Santis 

Advogados 
(Direito 

Publicitário)  

- - - R$5.000,00 

Taxa SECAP 20% IR sobre o valor 
total dos prêmios 

+ 
Taxa fiscalização 

 
 

20% IR sobre 
o valor total 
dos prêmios: 

R$180,00  
 

Taxa 
fiscalização:  

R$27,00 
 

- R$207,00 

Fundo de 
reserva  

- - - R$500,00 

Total -  -  -   
R$7.848,99 

Fonte: Agência Zênit 
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5.3.10 Peças 

Figura 119 - Post Patrocinado AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM MUNDO + 
GREEN 

 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
 

Legenda: Se liga nessa corrente do bem que tá rolando! Neste mês 

comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, e por isso convidamos você a fazer 

a sua parte para cuidar do nosso mundão. 

Estamos realizando coletas de garrafas de vidros na nossa Tap House em 

Campinas. Venha participar, trazendo 6 garrafas e ganhe um copo caldereta 400ml 

personalizado com a nossa marca.   

Entre no nosso perfil e saiba mais!  

Já fez sua ação do Green do dia?  

 

Ação válida: 01 de junho de 2022 até 30 de junho de 2022. 
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Figura 120 - Story Patrocinado AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM MUNDO + 
GREEN 

 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 121 - Post Orgânico Carrossel 1 AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM 
MUNDO + GREEN 

 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
 

Figura 122 - Post Orgânico Carrossel 2 AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM 
MUNDO + GREEN 
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Figura 123 - Post Orgânico Carrossel 3 AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM 
MUNDO + GREEN 

 

 
Fonte: Agência Zênit 

 

Fonte: Agência Zênit 
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Figura 125 - Post Orgânico Carrossel 5 AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM 
MUNDO + GREEN  

 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
Legenda: Foi dada a largada nesta corrida por um mundo + Green!  

A Cervejaria Berggren, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 

convida você a participar desta causa.  

Traga seis (6) garrafas de vidro até a nossa Tap House localizada em 

Campinas-SP, entre os dias 01 de junho a 30 de junho de 2022, e ganhe um copo 

caldereta 400ml personalizado da nossa marca, para saborear seus chopes com 

estilo.  

Além de estar fazendo uma ótima ação ao meio ambiente, você ganha um 

mimo especial. 

Venha contribuir!  
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Figura 126 - Story Orgânico Carrossel 1 AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM 
MUNDO + GREEN 

 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 127 - Story Orgânico Carrossel 2 AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM 
MUNDO + GREEN 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 128 - Story Orgânico Carrossel 3 AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM 
MUNDO + GREEN 

 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 129 - Voucher Digital AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM MUNDO + GREEN 
 

 
 

Fonte: Agência Zênit 
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Figura 130 - Mockup Banner Lona AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM MUNDO + 
GREEN 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 131 - Banner Lona AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM MUNDO + GREEN 
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Fonte: Agência Zênit 
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Figura 132 - Mockup Frente Camiseta AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM 
MUNDO + GREEN 

 

 
 

Fonte: Agência Zênit 
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Figura 133 - Mockup Verso Camiseta AÇÃO PROMOCIONAL BERGGREN, POR UM MUNDO 
+ GREEN 

 

 
Fonte: Agência Zênit 
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5.4. CRONOGRAMA GERAL  

Quadro 28 - Cronograma geral ações de marketing promocional  
 

 
CAMPANHAS 

2022  
INVESTIMENTO 

MAR ABRIL MAI JUN JUL AGO 

 
      R$21.622,55 

 

 

      R$R$7.848,99 

 
Fonte: Agência Zênit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovana Alencar
novo
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5.4.1 Divisão de verba por campanha  
 
Verba total marketing promocional: R$28.800,00  
 
Figura 134 - Gráfico divisão de verba por campanha marketing promocional  

 
Fonte: Agencia Zênit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



planejamento

de mídia
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6. PLANEJAMENTO DE MÍDIA 

6.1 INTRODUÇÃO 

O planejamento de mídia tem como principal foco utilizar estratégias e táticas 

adequadas a fim de atingir o objetivo de marketing em pauta e direcionar uma 

comunicação mais assertiva. Através da implementação das mídias apropriadas, 

criativas e estrategicamente posicionadas, na quantidade, veículo e tempo 

adequado, a campanha publicitária visa alcançar os resultados esperados, gerar 

impacto, repercussão e aprovação do público. 

 

6.2 OBJETIVOS DE MÍDIA 

6.2.1 Quanto ao Público-Alvo 

O público-alvo em questão é composto por adultos, de ambos os sexos, entre 

30 e 50 anos, residentes da Região Metropolitana de Campinas (RMC), das classes 

A e B e com alto poder de compra. Estão conectados quase que ininterruptamente 

à internet, apreciam programas ao ar livre, como também academias, parques, 

shoppings, festivais, eventos com música ao vivo, boa cerveja e uma boa 

gastronomia. 

 

6.2.2 Quanto às Funções que Os Meios Devem Desempenhar na 
Campanha 

Os meios recomendados para a campanha da cervejaria Berggren foram 

estrategicamente determinados para que haja interação no relacionamento entre a 

marca e o seu público-alvo, levando-o à experimentação do produto ou à 

participação das ações propostas, além de proporcionar alcance e visibilidade à 

empresa. 
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Espera-se que, através dos meios escolhidos, a campanha traga resultados 

positivos em relação ao fortalecimento da sua imagem na mídia, exposição do 

posicionamento no mercado e conhecimento do público cervejeiro (awareness). 

Através da mídia, as possibilidades de maior engajamento, proximidade e aceitação 

entre o público e a marca aumentam.  

 

6.2.3 Quanto aos Níveis de Esforços de Veiculação 

Mídias audiovisuais segmentadas serão a força da interação, engajamento e 

causadoras de impacto, em ambientes online e offline, durante os 6 meses de 

campanha. Os maiores esforços de veiculação serão realizados em datas 

especiais, como St. Patrick's Day (Março), Dia da Mulher (Março), Dia do Churrasco 

(Abril), Dia do Hambúrguer (Maio), Dia das Mães (Maio), Dia dos Namorados 

(Junho) e Dia do Rock (Julho). 

A veiculação das peças da ação estarão localizadas em pontos estratégicos 

da cidade de Campinas e impulsionadas de forma segmentada em plataformas 

digitais na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Desta forma, a performance 

da mensagem será direcionada e assertiva, com o objetivo de atingir um impacto 

positivo nos resultados da campanha. 

 

6.3 ABRANGÊNCIA 

A campanha terá seus esforços de mídia online nas cidades que compõem a 

Região Metropolitana de Campinas (RMC), e a mídia offline estará concentrada na 

cidade de Campinas/SP, por contemplar diversos PDVs da marca e a nova Tap 

House da Berggren no bairro Taquaral. Serão analisados pontos com maior 

tendência de captação e eficácia na região para que instigue o público a frequentar 

o serviço e adquirir os produtos e lançamentos da cervejaria. 
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6.4 PERÍODO DE ESFORÇOS 

6.4.1 Período Integral da Campanha 

A campanha será veiculada durante 6 (seis) meses (01 de Fevereiro de 2022 

- 30 de Julho de 2022).  

6.4.2 Objetivos Sazonais  

Programada de maneira contínua, sendo que o meio internet estará presente 

intensamente durante este período (always on) para o aumento de brand 

awareness, penetração no mercado, aceitação dos produtos lançados e visibilidade 

da Tap House da Berggren no bairro Taquaral, em Campinas/SP, com foco na 

mudança climática, nas datas comemorativas e nos dois eventos específicos da 

marca que ocorrem anualmente na fábrica em Nova Odessa/SP: Dia do Rock (13 

de Julho) e St. Patrick Day (Março).  

O objetivo da campanha ser veiculada durante o primeiro semestre de 2022 

se dá ao fato de alcançar diferentes estações do ano, datas comemorativas que 

harmonizam com o mundo cervejeiro (como o Dia do Hambúrguer, e Carnaval por 

exemplo) e dois grandes eventos promovidos pela empresa, citados acima. Além 

de acompanhar a sazonalidade dos produtos, a transição do clima quente para o 

inverno é uma oportunidade para a marca expor sua versatilidade quanto a carta 

de cervejas Berggren. Desta forma, a mídia irá despertar o desejo do consumidor 

de disfrutar desde sabores leves, refrescantes e frutados, a cervejas mais escuras 

e encorpadas. 
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6.4.3 Influência da Concorrência e Determinação de “Flights” 
Específicos 

A influência da concorrência faz com que a campanha seja fortemente 

direcionada ao público-alvo da Berggren. Ainda que o target esteja exposto a mídias 

de outras marcas do mercado cervejeiro, as ações promocionais com benefício de 

curta duração poderão afetar o comportamento do consumidor. Este poderá adotar 

uma decisão diferente de compra ao pensar no custo-benefício, na vantagem das 

campanhas de marketing promocional e nos diferenciais da marca. 

Para enfrentar a concorrência, serão colocados 6 flights durante o período de 

veiculação da campanha, através de mídia Out Of Home (OOH) com 3 outdoors de 

lona. Dois em fevereiro, o terceiro e quarto em Abril e os dois restantes em Maio. 

Quadro 29 - Flights de Mídia 

 FEV MAR ABR MAI JUN JUL 

SEMANA 1   2   3   4 1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   

FLIGHT  X  X   X  X          X  X  X  X X   X   X  X       
Fonte: Agência Zênit 

 

6.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A VERBA DISPONÍVEL 

A verba disponível para a veiculação na mídia será destinada às peças de 

campanha institucional e ações promocionais, que tem como objetivo atingir o 

público-alvo da marca. Os custos de mídia serão distribuídos por meio com o intuito 

de gerar maiores resultados, alcance e visibilidade, conquistando espaço no 

mercado e novos consumidores. Para mídia, será disponibilizado o budget de 

R$104.400,00 para veiculações, correspondendo a 58% da verba total 

disponibilizada pelo cliente. 
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6.6 ESTRATÉGIAS DE MÍDIA 

6.6.1 Meios Recomendados 

6.6.1.1 Internet  

Sem limitações, a internet proporciona uma grande agilidade no 

processamento de informação, além da mobilidade, conexão com uma rede infinita 

de conteúdos e a possibilidade de consumir materiais de interesse quando e onde 

o indivíduo quiser. 

Dentro do ranking mundial, o Brasil é o país com maior número de usuários 

na internet, com uma penetração de 70,7% de acordo com o Mídia Dados 2020. 

Com a presença de 153.732.000 celulares 4G em uso no país, 97,2% dos 

internautas brasileiros acessam a internet via smartphone, enquanto o 

notebook/laptop é usado em 24,80% dos casos. As novas possibilidades de 

conexão vêm se expandindo cada vez mais, e uma prova disso é a acessibilidade 

na rede via TV (10,50%), console de videogame (1,50%) e tablets (3,37%).  

Com o alto número de dispositivos conectados à internet, principalmente 

smartphones, no Data Stories da Kantar Ibope Media, edição Março de 2021, foi 

abordado o tema da dependência dos indivíduos sobre os aparelhos celulares. Na 

pesquisa, 69% das pessoas que acessam a internet pelos seus dispositivos móveis 

afirmam que não poderiam viver sem acesso à rede online em seu telefone celular. 

Cada vez mais tecnológico, intuitivo e convencional, os aparelhos oferecem uma 

infinidade de funções e serviços, e durante a pandemia do COVID-19, o seu uso foi 

intensificado. Por isso, 74% dos internautas possuem pagamentos de compras 

feitas diretamente pelo smartphone, 55% realizaram compras online por aparelhos 

móveis, 78% aumentaram/começaram a comprar online serviços de entrega 

delivery durante a pandemia e 68% aumentaram/começaram a comprar online 
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alimentos com entrega. Além disso, 45% dos usuários aumentaram o uso de 

serviços por mensagem instantânea no período da pandemia.  

De acordo com pesquisas do IBGE em 2019, as regiões que mais utilizam a 

mídia online são: centro-oeste, sul e sudeste. Entre as faixas etárias, os grupos 

representam as seguintes porcentagens de indivíduos que utilizam a internet: 

90,4% têm entre 30 e 39 anos; 84,6% têm entre 40 e 49 anos. Entre todos os 

equipamentos de acesso à internet por domicílio mostrado na pesquisa, em 

primeiro lugar, disparadamente, está o telefone móvel celular, com 98,6%, sendo 

que a principal finalidade do acesso é o envio/recebimento de mensagens de texto, 

voz ou imagens por aplicativos.  

Além da alta abrangência, a internet possibilita a segmentação de públicos de 

acordo com perfis demográficos, gerando impacto mais baixo, por conta da 

quantidade de informações reunidas dentro do meio, porém, atinge-se maior 

quantidade de indivíduos de forma interativa e rápida. 

Dessa forma, levando em conta o poder de alcance e alta abrangência que a 

internet possui, será um instrumento valioso para a campanha elaborada para a 

cervejaria Berggren. O uso da internet como mídia fará com que propostas 

audiovisuais atrativas atinjam grande parte do público, possibilitando a interação 

entre consumidor e marca de forma mais próxima. Além disso, as redes sociais 

fazem parte da experiência do mobile, sendo esta uma oportunidade para as 

marcas, já que 44% das impressões de publicidade em janeiro de 2021 foram 

entregues em social media, enquanto 65% vieram de websites e navegadores no 

celular (Fonte: Kantar Ibope Media, Data Stories, Março/2021). 
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6.6.1.2 Mídia Out Of Home 

Definidas como um conjunto de mensagens e ações publicitárias capazes de 

atingir o público fora de suas casas, a Mídia Out Of Home é cada vez mais aceita 

pelo público, que se encontra em constante mudança de “padrões” de 

comportamento. Este meio estratégico apresenta excelente custo-benefício, logo, 

é atraente pelo seu ROI (Retorno Sobre Investimento); possui alto poder de 

impacto, pois a exigência para que as marcas sejam companheiras dos indivíduos 

em qualquer momento de seus dias é cada vez maior; os espectadores são 

impactados pela força e imponência das marcas, atraindo o consumidor moderno, 

que busca um conteúdo relevante atrelado com a marca que possui fidelidade.  

Se mantendo presente em todo momento do dia a dia do indivíduo, a Mídia 

Out Of Home também possui alto alcance, atingindo massivamente públicos com 

perfis diferentes. Consumidores ou não da marca, serão impactados ao cruzarem 

pelas publicidades em seus caminhos. De acordo com a Mídia Dados 2020, a Mídia 

Out Of Home está em segundo lugar em penetração no total da população em 30 

dias, perdendo por 1% para a TV aberta e igualando com a porcentagem de 87% 

com a Mídia Digital. Isso significa que a possibilidade de impacto na população é 

alta. 

Sendo assim a mídia Out Of Home será um instrumento fundamental para 

apoio da campanha da cervejaria Berggren, proporcionando visibilidade e impacto. 

Além disso, as peças irão despertar curiosidade por parte do público, pois nelas 

serão divulgadas as atividade promocionais e conceitos criativos. 
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6.7 TÁTICAS DE MÍDIA 

6.7.1 Instagram Ads 

A mídia paga Instagram possui mais de 5 milhões de perfis comerciais e 2 

milhões de anunciantes em todo o mundo, de acordo com a própria empresa. A 

pesquisa Mídias Sociais 360, realizada pela Fundação Armando Álvares Penteado 

(FAAP) em parceria com a Socialbakers, o Instagram superou a marca de um 

milhão de seguidores em média, por perfil comercial. Este número traduz no 

aumento de 2.000% em relação a 2014.  

A taxa de crescimento da plataforma é evidente, sendo que suas constantes 

atualizações para engajar seus usuários e motivá-los a continuar a atividade dentro 

da rede social faz com que a empresa continue crescendo em uma linha 

exponencial. Foi implementado recentemente as contas business e a possibilidade 

de compras dentro do aplicativo, além de muitas outras ferramentas de interação 

(Reels, IGTV, Guia), demonstrando que o investimento na mídia online é 

interessante para empresas que causam relacionamento entre consumidores e 

marcas. A Socialbakers afirmou em 2019 que o Instagram era a rede social com 

maior engajamento. De acordo com dados internos do próprio Instagram, 90% das 

contas seguem pelo menos uma empresa na rede social e, segundo a empresa 

Statista em 2018, 83% encontraram novos produtos e novas marcas dentro da 

plataforma. 

Contando com 1 bilhão de usuários ativos todo mês, o Instagram pode gerar 

interações até 20 vezes mais poderosas do que as geradas no Facebook. Com a 

alta audiência, forte contato entre consumidor e marca e a possibilidade de 

crescimento, a rede social entra no planejamento de mídia para reforçar a 

cervejaria Berggren no mercado e alcançar o maior número de pessoas. A fim de 

criar um relacionamento, fidelização e engajamento para divulgar produtos e 

lançamentos, a plataforma digital  que concentra o público-alvo da marca, é capaz 
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de impulsionar anúncios e conquistar novos consumidores através da linguagem 

abordada dentro da rede, identidade visual adotada e posicionamento diante de 

seus concorrentes, alcançando uma maior cadeia de indivíduos. Projeta-se um alto 

desempenho da campanha na plataforma. 

A função deste meio recomendado seria predominante, para auxiliar na 

frequência de exposição do conteúdo publicitário, reforçando a presença da marca 

no cotidiano do target, através de posts e anuncio com fotos de imagem única, 

anúncio com vídeos de 15 segundos, série de stories totalizando 30 segundos. 

 

6.7.2 Facebook Ads 

O sistema de mídia paga do Facebook ainda é uma das ferramentas 

estrategistas mais usadas globalmente de veiculação, sendo valiosa em análises e 

técnicas de Marketing Digital. Porém, a quantidade de informações expostas nas 

redes sociais e sites de busca é extremamente alta, sendo que o tempo médio de 

atenção dos indivíduos caiu de 12 segundos em 2000 para 8 segundo atualmente, 

de acordo com a pesquisa científica realizada pela consultoria WGSN Mindset, 

logo, a batalha pela atenção do consumidor aumentou. Para que a campanha 

veiculada através do Facebook Ads tenha resultados efetivos, além da sua 

qualidade, existem pontos sensíveis que devem ser considerados no planejamento 

de mídia. 

O Facebook está se tornando tradicional, abrangendo um público mais velho. 

De acordo com os dados da Edison Research, os usuários na faixa etária de 35 a 

54 anos eram de 69% em 2019. Pelo tradicionalismo, o Facebook é uma mídia 

recomendada para atingir um público que navega nas páginas da rede social e não 

está tão familiarizado com as demais plataformas, como o Instagram, podendo se 

tornar um potencial consumidor. 
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Por isso, a plataforma será utilizada como complementar, representando um 

acréscimo do meio básico, detalhando algumas características de promoções para 

o lançamento da campanha da Berggren. A sugestão de divulgação nesse caso 

para o Facebook, seria de posts de imagem única, vídeos de 1 minuto e 

apresentação multimídia. 

 

6.7.3 Google Ads 

Através da seleção de palavras chaves relevantes à marca e produto, local de 

anúncio, idade do público-alvo, local onde a publicidade online seria veiculada, dias, 

horários, frequência e dispositivos que os anúncios serão exibidos, o Google Ads é 

uma ferramenta que segmenta os indivíduos seguindo perfis demográficos 

específicos. A plataforma de buscas filtra públicos que não têm interesse por 

cervejas artesanais e assim, posicionará a cervejaria Berggren de maneira 

adequada e personalizada, exibindo o anúncio exclusivamente àqueles que são 

potenciais compradores.  

Além disso, o Google reúne informações diretas e específicas sobre 

localização, horário de funcionamento, avaliações, empresas relacionadas, entre 

outros, fazendo da ferramenta de buscas um centro de informações úteis para o 

usuário consultar. 

A função deste veículo será básica, pois, através das palavras chaves 

buscadas, o consumidor terá acesso ao site/Landing Page das ações promocionais, 

se tornando então uma ferramenta essencial para a campanha de reforço da marca 

Berggren. Além disso, é possível acompanhar o desempenho dos 

impulsionamentos em conjunto ao Google Analytics, quantificando os dados. 

A sugestão é inserir campanhas de pesquisa topo e fundo de funil com foco 

na divulgação da marca, aumentando seu Share of Mind, buscando aumentar 
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diretamente o número de tráfego para o site da cervejaria, e uma esperada 

conversão/lead. Além disso, o uso da ferramenta no formato de campanhas de 

display tem intenção de divulgar a marca Berggren fortalecida pela identidade visual 

da marca. 

 

6.7.4 Outbrain (Native Ads) 

 Uma das principais plataformas de anúncios nativos do mundo, a Outbrain é 

basicamente uma forma de publicidade que entrega anúncios em forma de 

conteúdo, ou seja, informa e cria relacionamento como qualquer blog post. Esse 

formato de anúncios parece mais atrativo para o público e persona pois se parece 

mais com uma postagem orgânica do que com um anúncio. Segundo a 

RockContent, pessoas que veem esse tipo de anúncio têm, em média, 18% mais 

chances de comprar em comparação com quem vê anúncios tradicionais. Ainda, a 

plataforma possui parceria com os maiores e mais variados portais de conteúdo do 

Brasil e do mundo, como O Globo, ESPN, Folha de São Paulo, R7, TecMundo, sites 

da Editora Abril, entre outros.  

A sugestão aqui é inserir conteúdo do setor cervejeiro, que direcione para o 

site ou rede social da Berggren, no formato informativo nos cadernos de receitas e 

notícias em jornais e revistas como Folha de São Paulo, O Globo, CNN, MSN, 

TecMundo, Veja, Claudia, Super Interessante e Quatro Rodas. 

 

6.7.5 Outdoor 

Poderosa ferramenta de divulgação em massa situada em geral em meios 

urbanos, o que permite alta visualização por parte do público. Estará 
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estrategicamente posicionado em um ponto da cidade de fácil acesso à tap house 

e grande concentração do target. 

Recomendado por ser o veículo mais flexível em relação a divulgação de  

bebidas alcoólicas, sem restrição de horário e com exibição ininterrupta durante o 

período escolhido. A sugestão seriam 3 outdoors dispostos em um raio de até 5km 

de distância da Tap House da Berggren, localizada no bairro do Taquaral em 

Campinas/SP, com exibição programada atuando como flights da campanha. O 

primeiro durante o mês de Fevereiro, em seguida o terceiro e quarto nos meses de 

Abril e Maio, um período ainda relativamente bom em relação ao clima, com 

temperaturas amenas e dias mais ensolarados, onde há maior circulação de 

pessoas.   
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6.8 PROGRAMAÇÃO DE VERBA 

Quadro 30 - Cronograma Geral de Veiculação e Investimento 

 
Fonte: Agência Zênit 
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Figura 135  - Divisão da Verba de Mídia 

Fonte: Agência Zênit 
 

6.9 UTILIZAÇÃO DA VERBA DE MÍDIA 

A divisão da verba foi estabelecida com base nas estratégias de marketing 

impostas para a campanha, além de gerar awareness para a marca. Através dos 

estudos pontuados no planejamento de mídia, os esforços para as ações digitais 

serão maiores, por conta da interação, engajamento e proximidade com os 

consumidores, além da comunicação ser segmentada para o público cervejeiro. 

Desta forma, foi utilizado 78,5% do valor total para mídia online e 21,5% para mídia 

offline, sendo que dos R$104.400,00 disponíveis para o planejamento de mídia. 
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● Google Display: R$23.000,00 (22%) 

● Google Search: R$18.000,00 (17,2%) 

● Instagram: R$26.000,00 (24,9%) 

● Facebook: R$ 8.500,00 (8,2%) 

● Outbrain (Native Ads): R$6.400,00 (6,2%) 

● Outdoor: R$22.500,00 (21,5%) 
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7. PESQUISA DE CONTROLE 

7.1 INTRODUÇÃO 

Após a implementação da campanha “DESPERTE-SE” da cervejaria 

Berggren durante o período de 6 (seis) meses - Fevereiro 2022 à Julho 2022, foi 

identificada a necessidade da elaboração de um planejamento de pesquisa o qual 

visa verificar a performance, os resultados e o impacto causado pela campanha de 

comunicação, identificando possíveis ruídos na construção da mensagem e em seu 

conceito.  

 

7.2 OBJETIVOS 

7.2.1 Objetivo Geral 

 A pesquisa de mensuração de resultados da campanha “Desperte-se” da 

Cervejaria Berggren tem como objetivo geral identificar possíveis equívocos e/ou 

ambiguidades na mensagem transmitida, na compreensão e aceitação dos 

espectadores, além de compreender a eficiência da mesma, junto ao público de 

homens e mulheres, com faixa etária entre os trinta aos cinquenta anos, 

pertencentes às classes A e B, residentes da Região Metropolitana de Campinas 

(RMC), cuja comunicação foi exposta.  

 

7.2.2 Objetivos Específicos  

 Dados de classificação: 

A) Se o entrevistado é consumidor de cerveja; 

B) Verificar se o entrevistado é residente da RMC. 
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01. Identificar o sexo do entrevistado. 

Feminino | Masculino  

 

02. Identificar a idade do entrevistado. 

30 - 35 anos   |   36 - 40 anos   |   41 - 45 anos   |   46 - 50 anos  

 

03. Verificar qual a cidade que o entrevistado reside. 

Americana   |   Artur Nogueira   |   Campinas   |    Cosmópolis   |    Engenheiro 

Coelho   |   Holambra   |   Hortolândia   |    Indaiatuba   |   Itatiba   |   Jaguariúna   |    

Monte Mor   |    Morungaba   |   Nova Odessa   |   Paulínia   |   Pedreira   |   Santa 

Bárbara d’Oeste   |   Santo Antônio de Posse   |   Sumaré   |   Valinhos   |   Vinhedo 

 

04. Avaliar as plataformas online que são consumidas regularmente 

pelo entrevistado. 

Facebook  |   Instagram  |   Twitter   |   TikTok 

 

05. Entender se o entrevistado conhece a Cervejaria Berggren e seus 

produtos. 

Sim   |   Não 

*Caso o entrevistado não conheça, o entrevistador não prosseguirá com a 

pesquisa. 
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06. Compreender o contato que o entrevistado teve com a campanha 

de comunicação da Berggren. 

Anúncio do Google   |   Outdoor da campanha em Campinas   |   Post 

patrocinado no Instagram   |   Story patrocinado no Instagram   |   Não teve contato 

com a campanha 

 

06.1 Identificar nos casos que o entrevistado teve contato com a campanha, 

se o mesmo recorda de uma ou mais peças da campanha de comunicação. 

Sim   |   Não 

 

07. Compreender se ele consumiu o produto dentro do período da 

campanha (Fevereiro 2022 a Julho 2022). 

Sim   |   Não 

 

08. Levantar o que mais chamou a atenção do entrevistado nas 

comunicações feitas pela marca 

A modernidade, a descontração e a urbanização   |   O lifestyle da 

comunicação  |   Muito colorida, com muitos elementos - comunicação poluída   |    

A comunicação não combina com a marca e muito menos com cerveja 

 

09. Verificar o que o entrevistado compreende por “Experiência 

Berggren”. 

A experiência de tomar cerveja com as pessoas que nos faz feliz   |   Aventura   

|   A experiência de ser você mesmo e de viver momentos únicos   |   A experiência 
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de visitar a fábrica em Nova Odessa   |   Não sabe explicar o que é a “Experiência 

Berggren” 

 

10. Avaliar se o entrevistado era consumidor da marca antes de 

Fevereiro de 2022. 

Sim   |   Não 

*Caso a resposta do entrevistado seja “Não”, verificar o ponto seguinte: 

 

10.1 Identificar nos casos que o entrevistado não era consumidor antes de 

Fevereiro de 2022, suas motivações e influências para se tornar consumidor. 

Amigo/familiar apresentou a marca   |   Contato com a comunicação da 

Berggren, chamando a atenção para experimentar   |   Recomendação do garçom 

no bar 

 

11. Compreender qual a frequência que o entrevistado consumiu os 

produtos da marca.  

1 vez por semana   |   1 vez por mês   |   1 vez a cada 6 meses   |   Experimentei 

uma única vez 

 

12. Identificar se o entrevistado recomendaria os produtos da Berggren 

para familiares e amigos. 

Sim   |   Não 
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13. Avaliar a familiaridade do entrevistado com o nome da marca, seus 

propósitos e valores. 

Sim   |   Não 

 

14. Verificar o conhecimento do entrevistado em relação a Tap House 

Berggren na Av. Barão de Itapura, no Taquaral - Campinas/SP. 

Sim   |   Não 

 

7.3 METODOLOGIA 

7.3.1 Instrumental de Pesquisa 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória quantitativa, a qual terá como 

instrumento de coleta de dados um formulário com classificação técnica 

estruturada, onde as perguntas estarão sempre na mesma ordem, e sem disfarce, 

visto que o entrevistado saberá o objetivo da pesquisa antes de iniciá-la. Haverão 

questões filtro para que haja a segmentação do público que a campanha de 

comunicação “Desperte-se” da Cervejaria Berggren visa atingir. 

 O instrumento será composto por questões direcionadas a cada público e 

seu posicionamento em relação às ações e desempenho da campanha, bem 

como identificação da marca Berggren, sendo que as perguntas serão de múltipla 

escolha. 

  A fase de pré-teste do instrumental de pesquisa será realizada antes do 

início das atividades de campo, somente após a aprovação da versão final do 

formulário pelo cliente. 
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7.3.2 Coleta de Dados em Campo 

 A pesquisa será delineada por amostragem, através de método pessoal, 

logo, os participantes terão auxílio dos entrevistadores para responderem as 

perguntas. Por sua vez, a técnica de coleta de dados será feita através de 

entrevista pessoal nas regiões com bares e restaurantes mais movimentadas da 

cidade de Campinas/SP. 

 A pesquisa será realizada inteiramente nos locais de concentração do 

target - na cidade de Campinas/SP, frente aos bares e restaurantes dos bairros 

Taquaral, Cambuí e Barão Geraldo. Os entrevistadores apenas auxiliarão aqueles 

que possuírem dúvidas, sem influenciá-los nas respostas. Os mesmos passarão 

por treinamento. Haverá supervisão de campo e checagem de 20% do material 

coletado. 

 

7.3.3 Análise de Dados 

 A tabulação será manual e os dados coletados serão dispostos e 

formulados em tabelas e gráficos, tendo nas variáveis de tabulação a faixa etária 

e sexo do participante.  

 Ao fim da pesquisa, um relatório final será elaborado. 

 

7.4 AMOSTRAGEM 

7.4.1 Universo 

 A pesquisa referente a mensuração de resultados da campanha de 

comunicação “Desperte-se” da Cervejaria Berggren terá o universo composto por 

homens e mulheres, com faixa etária entre trinta e quarenta anos, que são 
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apreciadores de cerveja e frequentam bares e restaurantes dos bairros Taquaral, 

Cambuí e Barão Geraldo.  

 

7.4.2 Método de Seleção e Tamanho da Amostra  

 As entrevistas serão realizadas por meio probabilístico, usando a técnica 

de seleção por cotas proporcionais. 

 A amostragem dentro do Universo será dividida de acordo com os pontos 

de entrevistas, tais como, bares e restaurantes dos bairros Taquaral, Cambuí e 

Barão Geraldo, pois estas são regiões onde possuem pontos de venda do produto 

Berggren. Designando 300 entrevistas no total, 100 em cada bairro. As mesmas 

serão aplicadas no período das 19h00 - 21h30, quando há maior movimento na 

região entre bares e restaurantes.  

 

7.4.3 Composição Amostral 

  Baseando-se no número de componentes do Universo e das variáveis 

selecionadas, a composição amostral assuma a seguinte forma:  

Quadro 31- Composição Amostral  

COTAS TAQUARAL CAMBUÍ BARÃO                          
GERALDO 

30 - 35 anos 25 25 25 

36 - 40 anos 25 25 25 

41 - 45 anos 25 25 25 

46 - 50 anos 25 25 25 

 TOTAL DE COTAS 100 100 100 
Fonte: Agencia Zênit  



 

355 

 
Desta forma, n= 30 cotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análise e defesa
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8. ANÁLISE E DEFESA DA DISTRIBUIÇÃO DE VERBA 

A verba total disponibilizada pelo cliente para desenvolvimento da campanha 

com duração de 6 meses no ano de 2022 foi de R$180.000,00, equivalente a 50% 

do investimento anual da empresa destinado ao marketing.  

A divisão da verba do planejamento foi dividida de forma estratégica usando 

como base a pesquisa realizada pela agência para definição do público-alvo da 

empresa na Região Metropolitana de Campinas (RMC), fornecendo as informações 

sobre os hábitos e rotinas do público em questão. 

 No gráfico abaixo, apresenta-se a porcentagem destinada a cada área de 

desenvolvimento da campanha. 

 

 

 
Figura 136 - Distribuição da Verba Total 

Fonte: Agência Zênit 
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 Após os dados coletados com a pesquisa, conclui-se que o público-alvo da 

marca consome, em sua grande maioria, conteúdo digital através das plataformas 

Instagram, Facebook e Google. A escolha desses meios carrega a intenção de criar 

um vínculo com o consumidor através de uma linguagem descontraída e direta, 

gerando assim maior engajamento, reforçando a fixação da marca na mente dos 

consumidores e consequentemente, fortalecendo a imagem da empresa no 

mercado de cervejas especiais. 

 Além das mídias online, parte da verba será destinada para mídias OOH 

(R$22.500,00), todas localizadas na região de Campinas, onde será feita uma forte 

divulgação da Tap House exclusiva da Berggren, com o objetivo de convidar novos 

consumidores a conhecer a marca e consolidar o local para os que já conhecem. 

 Os principais objetivos das ações promocionais, são de aumentar a 

visibilidade da empresa e a circulação de clientes no ponto de venda exclusivo da 

marca, sendo assim os investimentos destinados possuem dois pilares, o marketing 

de causa, com o desenvolvido da ação Berggren Por um Mundo + Green, com 

direcionamento sustentável, através da troca de cascos vazios por um gift, gerando 

assim uma afinidade e admiração do público. A primeira ação, nomeada Abra a 

Experiência, carrega a intenção gerar uma conexão com o consumidor, com foco 

na experiência do pós compra, onde os participantes terão a chance de adquirir 

inúmeros prêmios através da consumação na nova Tap House, trazendo a relação 

direta ao slogan da marca “Viva a Experiência”, fortalecendo a imagem da empresa 

perante o público do mercado de cervejas especiais.  

A produção de todo o material online e offline, englobando as publicações para 

redes sociais, Google Ads, banners e outdoors, foram destinados 14% da verba 

disponível, sendo assim, 4% foram separados como reserva de emergência para 

eventuais problemas que possam aparecer.  
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CONCLUSÃO 

A cervejaria Berggren é uma marca que possui diversos pontos positivos entre 

seus diferenciais competitivos, sendo uma das únicas fábricas que apresenta uma 

das melhores infraestruturas de produção no Brasil, nos quesitos tecnologia e 

maquinário.  

 A agência observou um enorme potencial na empresa,entretanto, após 

análises de mercado realizadas, diante de seu posicionamento, relacionamento ao 

cliente, produtos e concorrentes, a marca deixou a desejar na sua visibilidade, 

exposição e construção do branding.  

O seu sucesso e reconhecimento são percebidos por meio da entrega de 

qualidade excepcional, equipamentos de ponta, ingredientes de qualidade, custo 

benefício, infraestrutura confiável, estilo único, sendo extremamente valorizados.  

Observando suas forças e fraquezas, o planejamento de comunicação para o 

primeiro semestre de 2022 foi desenvolvido de acordo com a percepção da agência 

em relação à imagem que a marca deseja apresentar para seus atuais e futuros 

consumidores, o seu manifesto, paixão pelo segmento e know-how.  

Devido a isso, o foco principal do projeto, foi de cativar e propagar o nome e 

a potência da empresa, criando e gerando um lifestyle, agregando assim mais 

credibilidade na imagem da Berggren, enfatiza-se seus benefícios e qualidades, 

com a intenção de motivar o desejo do público em fazer parte da experiência da 

marca. 

Os pilares deste planejamento voltam-se para a elaboração de uma 

personalidade para a cervejaria, conectando-se com seus benefícios, cada um dos 

produtos e serviços, juntamente com a repaginada em sua abordagem de 

comunicação, por meio da construção de uma linguagem atrativa e gatilhos de 

consumo.  
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A principal finalidade desta reconstrução da comunicação e marketing da 

empresa é de que ela trabalhe corretamente seus potenciais, demonstrando assim 

a relevância de um planejamento estratégico em torno do branding, destacando 

que não é o que você apresenta, e sim como você se comunica que faz toda a 

diferença. 
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Tabela 14: CONCORRENTES: CLASSIFICAÇÕES 

 



 

396 

 

Anexo 2 - Quadros Pesquisa de Marketing - Delineamento do Público-
Alvo a Partir dos Pontos de Venda 

Quadro 15 - PDVs Berggren Região de Campinas/SP 

Tabela 15: PDVs BERGGREN REGIÃO DE CAMPINAS/SP 
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Quadro 16 - PDVs Berggren Região de Campinas/SP - Barão Geraldo 

Tabela 16: PDVs BERGGREN REGIÃO DE CAMPINAS/SP - Barão Geraldo 
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Quadro 17 - PDVs Berggren Região de Campinas/SP - Cambuí 

Tabela 17: PDVs BERGGREN REGIÃO DE CAMPINAS/SP - Cambuí 
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Quadro 18 - PDVs Berggren Região de Campinas/SP - Taquaral 

Tabela 18: PDVs BERGGREN REGIÃO DE CAMPINAS/SP - Taquaral 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

400 

Quadro 19 - PDVs Berggren Região de Campinas/SP - Bosque 

Tabela 19: PDVs BERGGREN REGIÃO DE CAMPINAS/SP - Bosque 
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Quadro 20 - PDVs Berggren Região de Campinas/SP - Ponte Preta 

Tabela 20: PDVs BERGGREN REGIÃO DE CAMPINAS/SP - Ponte Preta 
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Quadro 21 - PDVs Berggren Região de Campinas/SP - Mansões Santo 
Antônio 

Tabela 21: PDVs BERGGREN REGIÃO DE CAMPINAS/SP - Mansões Santo Antônio 
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Quadro 22 - PDVs Berggren Região de Campinas/SP - Jardim do Trevo 

Tabela 22: PDVs BERGGREN REGIÃO DE CAMPINAS/SP - Jardim do Trevo 
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Quadro 23 - PDVs Berggren Região de Campinas/SP - Vila Brandina 

Tabela 23: PDVs BERGGREN REGIÃO DE CAMPINAS/SP - Vila Brandina 
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Apêndice 3 - Pesquisa de Controle - Questionário - Versão inicial do 
instrumento da coleta de dados 

 
 Introdução que o entrevistador deve dizer para o participante antes de 

iniciar a pesquisa: Boa noite! Somos de uma Cervejaria da região e 
gostaríamos de realizar um levantamento sobre a nossa última campanha de 
comunicação. Será algo bem rápido, apenas precisamos da sua atenção e 
sinceridade. 

Agradecemos sua colaboração!  

Perguntas filtro:  

a. Você é consumidor de cerveja? 
b. Você reside na Região Metropolitana de Campinas? 

Caso o potencial participante não cumpra esses requisitos, ele não fará 

parte da pesquisa. O entrevistador deve agradecer a atenção dos indivíduos e 

buscar novos participantes. Já se o homem e/ou mulher cumprirem as exigências, 

o entrevistador poderá seguir com a pesquisa, realizando as perguntas a seguir. 

1. Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino  

 

2. Qual é a sua idade? 

(a)  30 - 35 anos 

(b)  36 - 40 anos 

(c)  41 - 45 anos 

(d)  46 - 50 anos  

 

3. Em qual cidade da Região Metropolitana de Campinas você reside? 

(a)  Americana 

(b)  Artur Nogueira 
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(c)  Campinas 

(d)  Cosmópolis 

(e) Engenheiro Coelho 

(f)  Holambra 

(g)  Hortolândia 

(h)  Indaiatuba 

(i)  Itatiba 

(j)  Jaguariúna  

(k) Monte Mor 

(l)  Morungaba 

(m) Nova Odessa 

(n)  Paulínia 

(o)  Pedreira 

(p)  Santa Bárbara d’Oeste 

(q)  Santo Antônio de Posse 

(r)  Sumaré 

(s)  Valinhos 

(t)  Vinhedo 

 

4. Quais plataformas online você consome regularmente? (pode haver 
mais de uma resposta) 

(  )  Facebook 

(  )  Instagram 

(  )  Twitter 

(  )  TikTok 

 

5. Você conhece a Cervejaria Berggren e seus produtos? 

(a)  Sim 
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(b)  Não 

 

Caso o entrevistado não conheça a Cervejaria Berggren, o entrevistador não 

deve prosseguir com a pesquisa e agradecer o participante pela atenção e desejá-

lo(a) uma ótima noite. 

 

6. Qual tipo de contato você teve com a última campanha de 
comunicação da Berggren, “Desperte-se”? 

(  )  Vi a campanha em um anúncio do Google 

(  )  Vi o outdoor da campanha em Campinas 

(  )  Vi um post patrocinado no meu Instagram 

(  )  Vi um story patrocinado no meu Instagram 

(  )  Não tive contato com a campanha 

 

Caso o entrevistado tenha tido contato com campanha de comunicação da 

Berggren “Desperte-se”, realizar a seguinte pergunta: 

  

6.1 Você se lembra de uma ou mais peças da campanha? Do que se 
tratavam? 

(a)  Sim 

(b)  Não 

 

7. Você consumiu as cervejas Berggren entre Fevereiro 2022 e Julho 
2022? 

(a)  Sim 

(b)  Não 
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8. O que mais te chamou a atenção nas comunicações feitas pela 
marca? 

(a)  A modernidade, a descontração e a urbanização  

(b)  O lifestyle da comunicação tem a minha cara 

(c)  Muito colorida, com muitos elementos - comunicação poluída  

(d)  A comunicação não combina com a marca e muito menos com cerveja 

 

9. O que você entende como “Experiência Berggren”? 

(a)  A experiência de tomar cerveja com as pessoas que nos faz feliz 

(b)  Aventura 

(c)  A experiência de ser você mesmo e de viver momentos únicos 

(d)  A experiência de visitar a fábrica em Nova Odessa 

(e)  Não sei explicar o que seria uma “Experiência Berggren” 

 

10. Você era consumidor da Berggren antes de Fevereiro de 2022? 

(a)  Sim 

(b)  Não 

 

Caso a resposta acima tenha sido “Não”, realizar a seguinte pergunta: 

 

 10.1 Quais foram as suas motivações e influências para se tornar 
consumidor? 

 (a)  Um amigo/familiar me apresentou a marca 

(b)  Vi uma comunicação da Berggren e me chamou a atenção para 

experimentar 

(c)  Recomendação do garçom no bar 
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11. Qual a frequência que você consome as cervejas Berggren? 

(a)  1 vez por semana 

(b)  1 vez por mês 

(c)  1 vez a cada 6 meses 

(e)  Experimentei uma única vez 

 

12. Você recomendaria os produtos da Berggren para familiares e 
amigos? 

(a)  Sim 

(b)  Não 

 

13. Você sabe quais são os valores, propósitos e diferenciais da 
marca? 

(a)  Sim 

(b)  Não 

14. Você conhece a Tap House Berggren na Av. Barão de Itapura, 
no Taquaral - Campinas/SP? 

(a)  Sim 

(b)  Não 
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ANEXOS 

ANEXOS - Dados Redes Sociais Berggren 

 
Fonte: Facebook Berggren  
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ANEXOS - Orçamentos Ação Promocional “Abra A Experiência” 
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ANEXOS - Orçamentos Ação Promocional “Berggren, Por Um Mundo + 
Green” 
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ANEXOS DE MÍDIA 
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Orçamento Outdoor 
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