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Η αγορά μπύρας της Βραζιλίας 

Μέγεθος της αγοράς 
Με περισσότερα από 13 δισ. λίτρα το χρόνο, η Βραζιλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός μπύρας 
στον κόσμο. Το 2014 αναμένεται αύξηση της παραγωγής κατά 1,82%, ποσοστό υψηλότερο από το μέσο 
ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου μεταξύ 2010 και 2013, κυρίως λόγω ενίσχυσης της κατανάλωσης στη 
διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Πάντως η παραγωγή του Αυγούστου σημείωσε κάμψη 2,3% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή, η οποία αποδίδεται στην αύξηση της τιμής της μπύρας με ρυθμό 
υψηλότερο από τον πληθωρισμό, γεγονός που πίεσε αρνητικά την κατανάλωση, ιδίως στις παρούσες 
συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας.  

Πίνακας 1: Εγχώρια παραγωγή μπύρας 
Σε λίτρα 

2010 2011 2012 2013 1-8 2013 1-8 2014 Δ 2010-2013 

12.835.482.219 13.278.684.806 13.742.984.732 13.469.726.071 8.318.283.412 9.041.324.244 1,62% 

Πηγή: SICOBE – Υπουργείο Οικονομικών. Επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Αγ. Παύλου 

 

Πίνακας 2: Αύξηση τιμής μπύρας σε μεγάλα αστικά κέντρα  

Πόλη (Πολιτεία) Μέση αύξηση τιμής 
μπύρας 8/13-8/14 

Μέσο ποσοστό 
πληθωρισμού 8/13-8/14 

São Paulo (SP) 11,46% 6,24% 
Belo Horizonte (MG) 11,49% 6,35% 
Rio de Janeiro (RJ) 10,34% 7,67% 
Salvador (BA) 14,06% 5,53% 
Fortaleza (CE) 9,05% 6,38% 

Πηγή: O Estado de S. Paulo 

 

Οι βραζιλιανοί καταναλώνουν κατά μέσο όρο 140 εκ. λίτρα μπύρας το χρόνο. Οι premium και super 
premium μπύρες αντιπροσωπεύουν το 7% και 0,5%-1% της κατανάλωσης, αντίστοιχα. Ωστόσο, εκτιμάται 
ότι στην κατηγορία συνυπολογίζονται και μπύρες που στην πραγματικότητα δεν πληρούν τα κριτήρια 
ποιότητας για να χαρακτηρίζονται ως τέτοιες, και ότι η πραγματική premium και super premium 
κατανάλωση δεν ξεπερνάει το 2% αθροιστικά, με προοπτική πάντως σημαντικής ανάπτυξης την επόμενη 
δεκαετία. 

 

Δομή της αγοράς 
Η βραζιλιανή βιομηχανία μπύρας έχει χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου με τέσσερις εταιρίες να 
αντιπροσωπεύουν το 98% της αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία του Βραζιλιανού Συνδέσμου Παραγωγών 
Αναψυκτικών – AFREBRAS, λειτουργούν ακόμα στη χώρα περί τα 250 μικρά και πολύ μικρά ζυθοποιεία, 
στα οποία αναλογεί το υπόλοιπο 2% της αγοράς.  
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Η βραζιλιανή αγορά προσέλκυσε γρήγορα τις μεγάλες πολυεθνικές, που σε ένα πρώτο στάδιο συνήψαν 
συμφωνίες αντιπροσώπευσης με τις εγχώριες εταιρίες. Σε ένα δεύτερο στάδιο, η βραζιλιανή βιομηχανία 
έγινε στόχος εξαγορών και συγχωνεύσεων, που οδήγησαν στη δημιουργία ενός ηγέτη, της Ambev με 
σχεδόν 70% της αγοράς, και τρεις ακόμα μεγάλους παίκτες, τις Brasil Kirin, Heineken και Cervejaria 
Petrópolis. 

Πίνακας 3: Μερίδιο αγοράς και μάρκες των μεγάλων εταιριών 

Εταιρία Ιδιοκτησία Μερίδιο Κύριες μάρκες 

Ambev Βέλγιο 68% Antarctica, Brahma, Bohemia, Skol, Stella 
Artois, Corona Extra, Leffe 

Brasil Kirin Ιαπωνία 11% Schin, Devassa, Baden Baden 

Cervejaria Petrópolis Βραζιλία 11% 
Itaipava, Crystal, Petra, Lokal, Black 

Princess, Weltenburger Kloster 

Heineken Ολλανδία 8% Heineken, Kaiser, Bavária, Xingu, Sol 
Premium 

Πηγές: Ιστοσελίδες εταιριών, Βραζιλιανός Σύνδεσμος Παραγωγών Αναψυκτικών – AFREBRAS 

 

Από τις διεθνείς μάρκες, οι Heineken, Stella Artois και Kaiser παράγονται τοπικά. Οι τιμές λιανικής των 
εγχώρια παραγόμενων προϊόντων ποικίλουν: κουτάκι 269 ml από 1,5 ρεάις1, κουτάκι 350 ml από 1,8, 
φιάλη 355 ml από 2,4, φιάλη 600 ml από 4,8, βαρέλι 5 λίτρων από 54. Κατηγορία premium θεωρείται η 
μπύρα των 600 ml που στοιχίζει μέχρι 7 ρεάις και super premium αυτή που ξεπερνά τα 9. 

 

Εισαγωγές 
Μείωση 12% σημειώθηκε στις εισαγωγές μπύρας το 2013, που οφείλεται κατά βάση στην έναρξη 
επιτόπιας παραγωγής των Heineken (Ολλανδία) και Budweiser (ΗΠΑ). Εξάλλου, τα μεγάλα ζυθοποιεία 
επικεντρώθηκαν στην προώθηση των τοπικά παραγόμενων μαζικών προϊόντων, η κατανάλωση των 
οποίων υπέστη πιέσεις, λόγω του υψηλού πληθωρισμού σε συνθήκες μειούμενης οικονομικής 
δραστηριότητας. Η εικόνα αντιστρέφεται το οκτάμηνο του 2014, στο οποίο πάντως περιλαμβάνεται και η 
ευνοϊκή για την κατανάλωση περίοδος του Παγκόσμιου Κυπέλλου, με τις εισαγωγές να σημειώνουν 
αύξηση 14% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Σε κάθε περίπτωση, η κάμψη που παρατηρήθηκε 
το 2013 δεν αποδίδεται σε στρατηγική απόφαση των εταιριών, αλλά μάλλον στην οικονομική συγκυρία, 
ενώ εκτιμάται ότι η αγορά premium και super premium θα σημειώσει σημαντική ανάπτυξη.  

Οι μεγάλοι παραγωγοί είναι παράλληλα και οι σημαντικότεροι εισαγωγείς. Εισάγουν τις Nortenã και 
Patrícia (Ουρουγουάη – εισαγωγέας Ambev), Franziskaner και Spaten (Γερμανία – Ambev), Leffe και 
Hoegaarden (Βέλγιο – Ambev), Hertog Jan (Ολλανδία – Ambev), Quilmes (Αργεντινή – Ambev),  Sol και 
Dos Equis (Μεξικό – εισαγωγέας Heineken). Κυκλοφορεί ακόμα πλήθος προϊόντων, ενδεικτικά: Hertog 
Jan (Ολλανδία), Paulaner, Schneider, Warsteiner Dunkel, Hofbräu Dunkel και Erdinger (Γερμανία), 
Chimay, Duvel, Kriek Boon και Trappistes Rochefort (Βέλγιο), Fuller’s, Wells Bombardier και Newcastle 
(ΗΒ), Eviltwin και TO OL (Δανία), Damm (Ισπανία), Lost Coast, Brooklyn, Eel River και Founders 
(ΗΠΑ), κλπ. Για τη γυάλινη συσκευασία των 330 ml ή παραπλήσια, οι τιμές λιανικής ξεκινούν από τα 8 
                                                             

1 Ισοτιμία κατά την ημερομηνία συγγραφής: 1 ευρώ ~ 3 ρεάις, 1 δολάριο ΗΠΑ ~ 2,3 ρεάις. 
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ρεάις και για τα 500 ml από τα 16. Άνω όριο πρακτικά δεν υπάρχει, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της 
μπύρας και το σημείο πώλησης. 

 

Πίνακας 4: Εισαγωγές μπύρας στη Βραζιλία (HS 2203) 
Αξίες σε δολάρια ΗΠΑ, ποσότητες σε κιλά 

 2012 2013 1-8/2014 
 

Αξία Αξία Δ 13/12 Αξία Ποσότητα 

Μέση 
τιμή 

/ 
κιλό 

Μερίδιο 
(επί της 
αξίας) 

Ολλανδία 20.815.970 13.870.688 -33% 11.531.411 8.771.837 1,3 39,2% 
Γερμανία 4.345.972 5.973.756 37% 4.758.500 3.179.244 1,5 16,2% 
Βέλγιο 3.221.813 4.498.349 40% 3.175.357 1.327.354 2,4 10,8% 
Ουρουγουάη 3.052.693 4.380.654 44% 2.331.000 3.667.759 0,6 7,9% 
ΗΒ 1.023.916 1.686.165 65% 1.454.507 744.160 2,0 4,9% 
Δανία 146.515 533.153 264% 1.178.693 922.609 1,3 4,0% 
Ισπανία 1.280.576 1.154.767 -10% 1.111.613 1.085.698 1,0 3,8% 
ΗΠΑ 1.959.801 1.747.132 -11% 973.461 514.359 1,9 3,3% 
Αργεντινή 3.464.795 2.961.718 -15% 851.122 1.542.355 0,6 2,9% 
…        
Ελλάδα 0 22.848  9.976 5.702 1,7 0,0% 
Σύνολο 45.069.436 39.735.621 -12% 29.400.278 23.363.130 1,3  

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου. Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

 

Εισαγωγικές διατυπώσεις 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
Για την εισαγωγή στη Βραζιλία μπύρας από βύνη απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 Προτιμολόγιο (Fatura Proforma)  
 Τιμολόγιο (Fatura Comercial) 
 Κατάλογος περιεχομένων συσκευασίας (Romaneio de Embarque) 
 Πιστοποιητικό καταγωγής (Certificado de Origem) 
 Πιστοποιητικό ανάλυσης (Certificação de Análise) 
 Συνδυαστικό Πιστοποιητικό προέλευσης και ανάλυσης ποτών και ξυδιού (Certificado de Origem e de 

Análise de Bebidas e Fermentados Acéticos). 
Βεβαιώνει ταυτόχρονα τη χώρα προέλευσης και πιστοποιεί την πραγματοποίηση χημικής ανάλυσης και 
την καταλληλότητα του ποτού για εξαγωγή και κατανάλωση από ανθρώπους. 

 Έγγραφο φορτωτικής (Conhecimento de Embarque) 
 Πιστοποιητικό ασφάλισης (Certificado de Seguro) 

Εκδίδεται από την ασφαλιστική εταιρία του εισαγωγέα ή του εξαγωγέα (όποιος έχει συμφωνηθεί ότι θα 
αναλάβει το σχετικό κόστος). 
 



Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου 

 

4   

 
 

Σε κάθε περίπτωση, λεπτομέρειες για δικαιολογητικά που απαιτούνται θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προσφέρει ο υποψήφιος εισαγωγέας, ο οποίος θα πρέπει επίσης να μεριμνά για την απελευθέρωση των 
προϊόντων από το τελωνείο. 

Εφιστούμε την προσοχή των εξαγωγέων στα εξής: 

 Συνδυαστικό Πιστοποιητικό προέλευσης και ανάλυσης ποτών και ξυδιού. 
Το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί πρόσθετη ειδική απαίτηση της Βραζιλίας για την πραγματοποίηση 
εισαγωγών στη χώρα ποτών, ξυδιού και προϊόντων ζύμωσης.  

Το πρώτο μέρος του πιστοποιητικού, δείγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα, αφορά βεβαίωση 
συμμόρφωσης του εργοστασίου που παράγει ή/και εμφιαλώνει το προς εξαγωγή προϊόν ως προς τις 
σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, αναφορικά με τη σύσταση, την ποιότητα και την 
καταλληλότητά του για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα παραπάνω πιστοποιούνται από τη Χημική 
Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο έλεγχος και η εποπτεία του εν λόγω εργοστασίου. 

Το δεύτερο μέρος του πιστοποιητικού αφορά τις πραγματοποιηθείσες χημικές εξετάσεις και πιστοποιεί 
τα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προς εξαγωγή προϊόντος και ως εκ τούτου, τη συμμόρφωσή του με 
την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Υπογράφεται δε από τον υπάλληλο της Χημικής 
Υπηρεσίας που πραγματοποίησε τις εν λόγω εξετάσεις. 

Το Συνδυαστικό Πιστοποιητικό δεν πρέπει να συγχέεται με το Πιστοποιητικό καταγωγής, το οποίο 
εκδίδεται από τα κατά τόπους Επιμελητήρια.  

 Συνδυαστικό Πιστοποιητικό προέλευσης και ανάλυσης ποτών και ξυδιού, Πιστοποιητικό 
καταγωγής και Πιστοποιητικό Ανάλυσης. 
Οι φορείς που εκδίδουν τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώο που 
τηρεί το βραζιλιανό Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Τροφίμων. Ο κατάλογος των 
εγγεγραμμένων στο βραζιλιανό μητρώο ελληνικών φορέων παρατίθεται στο Παράρτημα (οι φορείς 
που πιστοποιούν την καταγωγή και εκδίδουν πιστοποιητικά ανάλυσης για μπύρα, φέρουν μεταξύ 
άλλων, την ένδειξη «CERVEJA» στο πεδίο «Objeto certificação»). Συνιστούμε στους εξαγωγείς να 
επιβεβαιώνουν από τον εν λόγω κατάλογο, ή με το Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Παύλου, ότι τόσο το 
Επιμελητήριό τους, όσο και το Χημείο που χρησιμοποιούν είναι σωστά εγγεγραμμένα στο βραζιλιανό 
Μητρώο, πριν την εξαγωγή των προϊόντων τους, προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα κατά τον 
εκτελωνισμό. Ομοίως, για την περίπτωση που χρησιμοποιούν ιδιωτικό εργαστήριο για την ανάλυση. 

 

Δασμός και άλλοι φόροι 
Η εισαγωγή μπύρας στη Βραζιλία επιβαρύνεται με τους εξής φόρους: 

Πίνακας 5: Δασμός και άλλοι φόροι που επιβαρύνουν την εισαγωγή μπύρας 

Φόρος Συντελεστής Τρόπος υπολογισμού 
Εισαγωγικός δασμός 20,00% Επί της αξίας CIF 
Φόρος βιομηχανικών προϊόντων 
(IPI) 

40,00% 
Επί της αξίας μετά την επιβολή του δασμού 

στο εισαγόμενο προϊόν (duty paid value) 
Εισφορά προγράμματος κοινωνικής 
ένταξης (PIS) 

1,65% Επί της αξίας μετά την επιβολή του δασμού 
στο εισαγόμενο προϊόν 

Εισφορά κοινωνικής ασφάλισης 7,60% Επί της αξίας μετά την επιβολή του δασμού 
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Φόρος Συντελεστής Τρόπος υπολογισμού 
(COFINS) στο εισαγόμενο προϊόν 
Εισφορά για την ανανέωση του 
εμπορικού ναυτικού (AFF) 

25,00% Επί του κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς 

Κυκλοφορίας Αγαθών και 
Υπηρεσιών (ICMS) 

Μεταξύ 7% και 25% ανάλογα με 
την πολιτεία και το είδος 

Επί της αξίας μετά την επιβολή του δασμού 
στο εισαγόμενο προϊόν 

 

Σημειώνεται ότι οι φόροι IPI, PIS, COFINS και ICMS επιβάλλονται και στα εγχώρια παραγόμενα 
προϊόντα. 

Προώθηση 
Εμπορικές εκθέσεις 
Ο θεσμός των εμπορικών εκθέσεων είναι ισχυρός στη Βραζιλία, ωστόσο ενδεχόμενη συμμετοχή σε κάποια 
από αυτές, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μόνο βήμα στην προσπάθεια εισόδου στην αγορά, για τη 
διερεύνηση των προτιμήσεων των καταναλωτών, των όρων συνεργασίας των αγοραστών, του 
ανταγωνισμού, κλπ. Κατάλογος εκθέσεων που διοργανώνονται στη Βραζιλία είναι διαθέσιμος στην πύλη 
Agora, στη σελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Αγίου Παύλου www.agora.mfa.gr/br119. Σημαντικότερες εκθέσεις 
για τον κλάδο τροφίμων είναι οι APAS (www.feiraapas.com.br) και SIAL BRAZIL (www.sialbrazil.com). 

Πριν τη συμμετοχή τους σε κάποια εμπορική έκθεση, οι εξαγωγείς / φορείς θα πρέπει να μεριμνούν για 
την έγκαιρη συνεννόηση με τη μεταφορική εταιρία της έκθεσης, η οποία αναλαμβάνει την εισαγωγή και 
τον εκτελωνισμό των προς επίδειξη ειδών. Ομοίως, στις περιπτώσεις που η έκθεση διαθέτει γραφείο 
τύπου και εκδίδει, ενδεχομένως, κάποιο κλαδικό έντυπο, σκόπιμο είναι να αξιοποιείται από νωρίς, όποια 
δημοσιότητα μπορεί να προκληθεί, με αφορμή τη συμμετοχή στην έκθεση. Σημαντική, τέλος, είναι η 
δημιουργία προωθητικού υλικού στην πορτογαλική γλώσσα, όπως και η εξασφάλιση προσωπικού για το 
περίπτερο, που να μιλάει πορτογαλικά. 

 

Άλλες μέθοδοι προώθησης για εταιρίες που έχουν ήδη παρουσία στη βραζιλιανή αγορά 
Ξεκίνησε πέρσι να διοργανώνεται στον Άγιο Παύλο η έκθεση / εκδήλωση γευστικής δοκιμής μπύρας 
Degusta Beer & Food (www.degustabeerandfood.com.br/eng/), ανοιχτή σε επαγγελματίες και 
καταναλωτές.  

Ομοίως, η εκδήλωση Mondial de la Bière που διοργανώνεται στο Rio de Janeiro 
(www.mondialdelabiererio.com). 

Επίσης, στην πόλη Blumenau, πολιτεία Santa Catarina, διοργανώνεται κάθε χρόνο Oktoberfest. Η γιορτή 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και αποτελεί καλή μέθοδο προώθησης για εταιρίες που έχουν ήδη παρουσία 
στη βραζιλιανή αγορά. Λεπτομέρειες: www.oktoberfestblumenau.com.br/en/ 

Μπορούν ακόμα να αξιοποιηθούν όλες οι μέθοδοι που εφαρμόζονται παντού στον κόσμο, από εκδηλώσεις 
προώθησης σε σημεία πώλησης, διανομή δειγμάτων, εκπτωτικών κουπονιών, κλπ., μέχρι καταχωρήσεις 
σε γενικού περιεχομένου έντυπα και τηλεοπτικές διαφημίσεις. 

Συνιστάται επίσης η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα δημοφιλή στη Βραζιλία και 
ιδίως το Facebook, για την προώθηση προϊόντων – πάντα στην πορτογαλική γλώσσα. Η χώρα είναι 4η 
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στον κόσμο σε αριθμό χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επίσης 4η στο ρυθμό αύξησης των 
χρηστών του Facebook, που εκτιμάται σήμερα σε 36 εκατομμύρια. 

Τέλος, στη Βραζιλία αξιοποιείται έντονα η τοποθέτηση προϊόντων σε τηλεοπτικές σειρές, που 
προβάλλονται στη ζώνη υψηλής θεαματικότητας. Η διαφήμιση είναι συνήθως άμεση, ενσωματώνεται 
στην υπόθεση της σειράς και «παρουσιάζεται» από κάποιον χαρακτήρα, οπότε και συνδέεται με αυτόν. 

 

Προοπτική – προτάσεις 
Παρά την ύφεση στην οποία έχει περιέλθει, τεχνικά τουλάχιστον, η οικονομία, με 201 εκ. κατοίκους η 
κατανάλωση στη Βραζιλία διατηρεί θετικό ρυθμό ανάπτυξης, αν και βεβαίως χαμηλότερο από ό,τι στο 
παρελθόν. Η ζήτηση εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθώς το 54% του πληθυσμού 
κατατάσσεται πλέον στη μεσαία τάξη C, (ατομικό εισόδημα μεταξύ 320 και 1.120 ρεάις), η συνολική 
κατανάλωση της οποίας ξεπερνά αυτήν της Ολλανδίας ή της Ελβετίας (στοιχεία 2013). Αν σε αυτό 
προστεθεί και το 22% του πληθυσμού, που ανήκει στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα Α και Β, 
προκύπτει μια ιδιαίτερα ελκυστική, αστική κατά βάση αγορά, για όλων των ειδών τα προϊόντα.   

Η μπύρα είναι το δημοφιλέστερο ποτό στη Βραζιλία, καταναλώνεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και 
από όλες τις οικονομικές τάξεις. Η εισαγόμενη μπύρα φυσικά δεν μπορεί να έχει την απήχηση των 
μαζικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής, καθώς η τιμή της την τοποθετεί τουλάχιστον στο ανώτερο 
τμήμα της μεσαίας τάξης και άνω, με κάποιες διακυμάνσεις, ανάλογα με την οικονομική συγκυρία και 
αντίστοιχα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.  

Ο ανταγωνισμός, από την άλλη πλευρά, είναι ήδη ισχυρός, και μάλιστα από χώρες και εταιρίες με 
παράδοση και διεθνή καταξίωση στην παραγωγή μπύρας. Δεδομένου πάντως του μεγέθους της αγοράς, 
πάντα υπάρχει περιθώριο για την τοποθέτηση νέων προϊόντων, αρκεί βεβαίως αυτά να μπορούν να 
αιτιολογήσουν την υψηλότερη, αναγκαστικά, τιμή τους και οι εξαγωγείς να είναι διατεθειμένοι να 
επενδύσουν σημαντικά στην προώθησή τους, ώστε να πείσουν για την ιδιαιτερότητά τους τις ειδικές 
ομάδες ενδιαφέροντος στις οποίες απευθύνονται. 

Για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, αποτελεσματικότερη μέθοδος εισόδου στην αγορά θα πρέπει να 
θεωρείται η επιτόπια παραγωγή, είτε μέσω συνεργασιών, είτε με ίδια επένδυση. 

  

Παράρτημα 
Ακολουθεί δείγμα του Συνδυαστικού Πιστοποιητικού προέλευσης και ανάλυσης ποτών και ξυδιού και 
κατάλογος ελληνικών φορέων που εκδίδουν πιστοποιητικά / πραγματοποιούν αναλύσεις και είναι 
εγγεγραμμένοι στο βραζιλιανό μητρώο. 

 


