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CERVEJA É BEBIDA PREFERIDA DO INVERNO, SEGUNDO IBOPE
No país, a bebida é citada por 49% dos entrevistados 


Bahia lidera entre os estados, com 78% dos entrevistados mencionando a bebida.
	Nordeste e Sudeste são as regiões que mais apontam a cerveja como a cara do brasileiro, com 54% e 53%, respectivamente.
	Os homens jovens são os que mais citam a bebida alcoólica, 55% ao contrário dos mais velhos que citam as não alcoólicas.
A cachaça fica com 5% de preferência no Brasil. 


São Paulo, 21 de julho - Segundo pesquisa divulgada pelo IBOPE, a cerveja é a bebida preferida dos brasileiros também no inverno. Em todo o país, a paixão nacional é citada por 49% da população. O segundo lugar ficou com os refrigerantes com 17% e o terceiro, a coca-cola que teve 10% dos votos. A cachaça só foi mencionada por 5% dos entrevistados.

Os perfis que mais citaram a bebida que combina também no inverno são os homens, mais novos, com 55% de preferência. Homens mais velhos citam as bebidas não alcoólicas. 

A análise foi feita de forma quantitativa em todo o país, e entrevistados 1.958 pessoas, sendo homens e mulheres, maiores de 18 anos, das classes A, B, C, D e E no final de 2013. E perguntou-se qual a bebida que combina tanto com o verão quanto com o inverno brasileiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais (2 p.p.) para mais ou para menos para a leitura do total Brasil.

Estados – A Bahia lidera entre os estados, com 78% dos entrevistados mencionando a cerveja como a bebida que tem mais a cara do Brasil. Logo na sequência vêm Rio de Janeiro (59%), Minas Gerais (57%) e São Paulo (50%).
Regiões – Com relação às regiões, os moradores do Nordeste (54%)e do Sudeste (53%) são os que se destacam na menção à cerveja como a cara dos brasileiros.
Bebidas alcoólicas – As bebidas alcoólicas são citadas por 64% dos entrevistados no Brasil, seguida de 50% de cerveja e chopp e 49% da cerveja. 
Classes – As classes mais altas citam os refrigerantes (20%), e a coca-cola com 13% de preferência. Já as classes mais baixas preferem a cachaça, que recebe 7% dos votos. 
Sobre a CervBrasil 
Criada em maio de 2012, a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) reúne as quatro maiores fabricantes de bebida do país, que respondem por cerca de 96% do mercado.  Desde sua fundação, a entidade trabalha em prol do interesse comum das empresas em fortalecer o setor e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico nacional. A entidade tem como missão incentivar o desenvolvimento sustentável do setor cervejeiro brasileiro. Entre seus pilares de atuação estão a contribuição socioeconômica e o consumo responsável. 
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