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Crescimento anual 
segundo a Associação 
Brasileira de Cerveja 
Artesanal (Abracerva)

Fonte: Diário de Pernambuco



“ Neste mercado em expanção, 
o Near Brew propõe 
simplificar a compra, venda 
ou troca de materiais para 
esta produção, utilizando a 
geolocalização e concluindo 
as transações com maior 
segurança.”



Fernando, que é casado com 2 filhos, 
mora em Recife em um apartamento 
pequeno e é engenheiro químico.



Há 2 anos iniciou a produção de cerveja após um curso que ganhou de presente.



                 

Por hobby, começou
a produzir cerveja em 
casa para consumo 
próprio e dos amigos.



                 

Participa frequentemente dos 
eventos de cerveja artesanal 
da cidade.



                 

Fernando percebeu que 
são nos eventos de 
cervejas artesanais que 
os produtores se 
encontravam para falar 
de seus sucessos e 
fracassos na produção.



                 
Foi num desses eventos que descobriu que existiam grupos no whatsapp e facebook 
para o comércio informal de insumos para produção de cerveja.



                 
                 

Fernando então, entrou 
no grupo e pode 
ocasionalmente encontrar 
o que precisava num 
preço justo e perto de sua 
cidade. 



                                  

Com o tempo percebeu 
que muitas das suas 
compras eram distantes 
de sua residência, além 
de ter que pagar à vista. 

Muitas vezes o produto 
não era o mesmo da foto 
que o vendedor enviava 
pelo whatsapp.



                                  

Começou a comprar em 
sites de compra e venda, 
pois ali conseguia 
encontrar os insumos que 
procurava e se sentia mais 
seguro com as políticas de 
compra e venda.



                                  

Porém os insumos 
demoravam muito a chegar 
e era oneroso gastar com 
frete.



                                  

Foi então, que observamos 
essa dificuldade de Fernando, 
e que também estava presente 
nos grupos de cervejeiros. 



                                  

Com isso, identificamos uma 
oportunidade dos integrantes 
destes grupos comprarem e 
venderem de acordo com sua 
geolocalização, pois assim 
poderiam ter o produto mais 
rápido, sem a necessidade de 
pagar frete.  



                 

● Busca pelo produto a partir 
da sua localização;

● Chat com o vendedor e 
oferta para o produto;

● Permite a troca de produtos  
com outro vendedor;

● Segurança no pagamento e 
na veracidade da qualidade 
anunciada.





Geolocalização
Encontrando facilmente o que procura 
e mais perto de você!



Compra Segura
Mais segurança na procedência do 
produto, como também negociando 
diretamente com o vendedor da sua 
comunidade.



Anuncie seus 
produtos
Mostre o estado atual de seus 
produtos é excencial para uma venda 
de sucesso.

Acompanhe também sua qualificação 
diante da comunidade de Cervejeiros.

Para maior segurança a app não 
permite upload de imagens, apenas a 
fotografia atual do produto.
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Com o crescimento do consumo de cervejas artesanais, surge uma 
nova demanda para os pequenos e médios produtores locais. Neste 
mercado ainda restrito, o Near Brew propõe simplificar a compra, 
venda ou troca de insumos, maquinários, materiais e até mesmo 
serviços necessários para esta produção, localizado-os a partir de 
geolocalização e concluindo as transações com maior segurança.


