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Resumo 

Tratando-se de cerveja artesanal, muitas vezes a mesma é conhecida como uma cerveja diferente 

ou especial, um nicho de mercado ou mesmo um mercado paralelo. No entanto, a realidade é que não há 

propriamente uma definição universal, mas é fato que a cada dia novas e pequenas cervejarias têm surgido 

oferecendo uma grande variedade de cervejas. A literatura técnica disponível aborda aspectos da qualidade 

na produção de cerveja, especialmente com relação às operações de produção de grandes cervejarias. 

Outros trabalhos focam em aspectos isolados da qualidade do produto, agentes contaminantes, eficiência, 

inovação e técnicas de produção além de considerar aspectos relativos à preferência dos consumidores. 

Apesar de existir um grande volume de trabalhos disponíveis, poucos estudos abordam aspectos de gestão 

da qualidade em relação a microcervejarias. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo 

identificar as atividades críticas do controle da qualidade em empresas que produzem e comercializam 

cerveja artesanal. A proposta visa oferecer suporte para pequenas cervejarias, empresas que comumente 

contam com recursos limitados de mão de obra e equipamentos. Na primeira etapa uma revisão sistemática 

da literatura foi conduzida sobre o tema permitindo a identificação das atividades do controle da qualidade, 

procedimentos e as etapas do processo produtivo envolvidas. A segunda etapa considera a seleção e 

priorização das atividades com foco no processo produtivo e de acordo com as características da empresa 

com o auxílio do QFD. É importante enfatizar que o QFD deve ser visto como um direcionador, e não como 

único determinante na tomada de decisão. Como resultado esperado pretende-se avaliar a situação nas 

cervejarias do Vale do Itajaí em relação às atividades críticas no controle da qualidade no processo 

produtivo da cerveja artesanal. 
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