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CervBrasil forma grupo 
de 45 entidades em manifesto 

em prol da Reforma da Previdência.



Ela está no comando do Centro de Inovação e Fomento a Startups do Itaú-Unibanco - conhecido como Cubo. Renata Zanuto viu a 
receita da inovação crescer, se mudar para um prédio 5 vezes maior no mesmo bairro, gerar cada vez mais negócios, inovar e agora 
se prepara para ganhar o mundo. Antes de chegar no topo do centro de inovação, Renata trabalhou por 11 anos na IBM, onde liderou 
a área de Desenvolvimento de Ecossistemas & Startups. Hoje, atua como co-Head do Cubo, responsável pelo relacionamento com 
startups residentes e do ecossistema para gerar valor e negócios com o objetivo alcançar o mercado estrangeiro. 
Renata recebeu a equipe do BOLETIM CERVBRASIL na cobertura do Cubo, para um bate-papo com o diretor-executivo da CervBrasil, 
Paulo Petroni, para falar sobre o crescimento da rede de ecossistemas no Brasil. Também em pauta,  a explosão de startups e da 
inovação nas grandes empresas, as tendências no mercado internacional 4.0, principalmente na China, de onde Renata acaba de 
chegar de viagem e, logicamente, sua opinião sobre o Brasil do futuro. 

“No Brasil atual há 
muitos desafi os e 
oportunidades para 
alavancar ainda 
mais a inovação".
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PAULO PETRONI - Renata, conte-nos, por favor, um pouco sobre sua trajetória.

RENATA ZANUTO - Venho do mundo corporativo, trabalhei por 11 anos na IBM, e nos últimos 6 anos fui líder do programa de startups, 
fi z muitas parcerias com ecossistemas, promovendo iniciativas de empreendedorismo, para mostrar o objetivo de nosso programa. E uma 
dessas parcerias foi com o próprio Cubo. Então acompanhei o Cubo desde o começo. Em 2017, me chamaram para conversar e me fi zeram 
a proposta para fazer parte deste projeto e, desde o ano passado, passei a dividir a direção do Cubo. Vim para cuidar do core business - que é 
relacionamento com startups, iniciado já naquela época. Nesse tempo, ainda era o Cubinho - como o Cubo era carinhosamente chamado - pois 
fi cava num prédio 5 vezes menor que esse, de 5 mil metros quadrados. Desde que assumi, meus desafi os aumentaram, e hoje sou responsável 
por parcerias em todo o mundo, estamos cuidando desta expansão global.  Ao longo dos anos, verifi camos o quanto amadureceu o ecossistema 
brasileiro, bem como a mudança de olhar que os próprios investidores estrangeiros começaram a ter com relação ao Brasil.



PAULO PETRONI - E o que podemos dizer com relação ao futuro?

RENATA ZANUTO - Estamos num momento em que as grandes 
empresas estão se aproximando cada vez mais das startups. 
Houve uma melhora signifi cativa na percepção delas com relação 
à inovação. Hoje, a grande empresa já enxerga uma relação de 
ganha-ganha com as startups. Ela nota que com este tipo de 
parceria vai ter uma inovação, uma efi ciência e uma produtividade 
que talvez não conseguiria obter sozinha. Todos os dias, grandes 
empresas vêm até aqui para falar sobre transformação, que pode 
acontecer em nível cultural. Aqui no Cubo a grande empresa pode 
se aproximar de uma startup para se aproveitar do seu mindset, 
e verifi car como agilidade de uma startup pode contribuir com 
sua atuação digital.  Além deste relacionamento com as grandes 
empresas estamos vivendo um novo momento com as parcerias 
internacionais. Como parte deste futuro, as startups nacionais já 
estão se preparando para uma atuação no exterior, com objetivo 
de expandir seu alcance em nível global. Isso já percebemos nas 
startups aqui do Cubo, muitas já chegam num estágio de atuação 
em outros mercados para além do nosso.

PAULO PETRONI - Notamos, em nosso contato com alunos 
nas mais diversas escolas, que ainda há não uma referência 
forte de inovação, o que acredito que uma trajetória como a 
sua possa contribuir com isso. Vamos falar um pouco sobre a 
inovação e as novas gerações. Como inovação e as diferentes 
faixas etárias combinam?

RENATA ZANUTO - Um ponto importante: startup está na cabeça 
das pessoas, não está no gênero, não está na idade, nem em 
nenhum outro ponto. Notamos que o fundador de startup tem em 
média 35 anos. Porém, quando verifi camos a equipe, estão ali 
pessoas de todas as faixas-etárias, de todos os lugares. Acontece 
uma diversidade, o que é muito positivo, pois cada um traz sua 
contribuição que é tão importante ou fundamental quanto a do 
outro. Temos o jovem que vai trazer a sua experiência digital, pois 
ele vem de uma geração que já nasceu lidando com a tecnologia. 
E temos também a migração de pessoas que já passaram por 
grandes empresas e trazem esta bagagem para as startups. Isso é 
um movimento cada vez mais constante: a saída muitas vezes de 
uma grande corporação em posição de destaque até mesmo com 

diretor ou presidente, para trazer toda essa experiência para uma 
startup.  Isso é muito importante para a atuação da startup, pois 
para estar próximo do consumidor você tem que ter entendimento 
de seu universo como um todo. Quanto mais diversa é uma equipe 
mais ela vai preencher todos estes quesitos. Então verifi camos que 
startups já perceberam isso e estão apostando em equipes cada 
vez mais diversas para que possa garantir uma atuação também 
completa e diversifi cada.

PAULO PETRONI - Além deste mundo em transformação com a 
explosão tecnológica, temos a questão da competitividade da 
economia brasileira. Como você vê a contribuição da economia 
4.0 para a economia real e sua competividade. O Brasil 
consegue chegar lá?

RENATA ZANUTO - Consegue sim. Hoje percebemos uma mudança 
de ambiente com o andamento da Reforma da Previdência e com 
sinais positivos na macroeconomia, o que com certeza tende a 
melhorar nosso cenário econômico. Vemos que este mesmo cenário 
proporciona um resultado inverso: mesmo com a economia em 
ritmo lento, o ecossistema das statups vem crescendo cada vez 
mais. Por que?, Por que as startups são também uma oportunidade. 
Elas resolvem muitos problemas. Com a inovação, muitas vezes 
surgem oportunidades justamente em ambientes instáveis. No 
Brasil de hoje, notamos que há muitos desafi os e oportunidades 
para alavancar as statups ainda mais.
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PAULO PETRONI - Você acaba de voltar da China, qual é a lição 
de inovação que eles trazem para nós?

RENATA ZANUTO - A China hoje está num patamar que chega a 
assustar. Não é só o Brasil que está distante. Eles estão na frente 
do mundo inteiro. Aqui no Cubo temos esta experiência de startups 
todos os dias, vamos ao Vale do Silício, nos EUA, tudo faz parte de 
nosso cotidiano já faz um bom tempo. Mas na China vimos algo que 
não existe em lugar nenhum. Tudo lá caminha junto com a inovação: 
O Estado, a educação. as pessoas, a cultura, todos voltados para 
o mesmo objetivo, que é o objetivo da inovação. Fomos numa 
empresa cuja atuação está na instalação de câmeras nas ruas para 
identifi cação de criminosos por meio de reconhecimento facial. 
Hoje eles têm 170 milhões de câmeras espalhadas pelo país e 
eles esperam ter mais de 600 mil até 2020. Com esse sistema 
eles já localizaram 6 mil criminosos nas ruas. Quando se pergunta 
para as pessoas se elas se sentem invadidas em sua privacidade, 
elas afi rmam que não têm nada a perder, pois é a segurança de 
todos que está sendo zelada. A solução de reconhecimento facial 
também tem sido aplicada no trânsito. Você não recebe mais uma 
notifi cação de infração em casa, ela é debitada diretamente em sua 
conta por meio deste sistema.  Para sistemas de pagamento, eles 
defi nitivamente não utilizam mais senhas, basta encostar o celular - 
ou mesmo o rosto - e assim é possível realizar um pagamento.   

PAULO PETRONI - O que mais chamou a atenção por lá?

RENATA ZANUTO - Outra empresa que chama atenção é o Alibaba, 
é um grupo que congrega cerca de 60 empresas. E trazem soluções 
de sistema de pagamento, com AliPay, de logística, conseguem 
fazer entrega em qualquer lugar do mundo em no máximo 72 
horas, em qualquer lugar da China em até 24 horas e também em 
qualquer lugar num raio de 30 quilômetros em até 30 minutos. 
Eles também têm a própria inteligência artifi cial,, em um dia de 
promoção de promoção de vendas como a Black Friday nos EUA 
eles venderam mais de 32 bilhões de dólares, o que corresponde 
a um trimestre de grandes varejistas americanos. Eles também 
um sistema de empréstimos eletrônico, um e-fi nancial, com juros 
a praticamente zero por centro. Então você tem todo um conjunto 
focado na inovação e no processamento de dados. E o interesse 
deles por outros mercados também se dá pelos dados, o AliBaba 
também tem empresas aqui no Brasil  focadas em obter informações 
para ampliar sua atuação em novos mercados. Nós temos que estar 
preparados para isso.

PAULO PETRONI - Para terminar o assunto, qual é a lição 
deles para a educação?

RENATA ZANUTO - Na China, a inovação também está presente na 
educação desde o comecinho. Desde os setes anos, a criança precisa 
iniciar seus estudos em informática, está na grade curricular. A China 
forma mais de 2 milhões de programadores por ano, olha a quantidade 
de gente formada que vai trazer soluções no futuro. No Brasil isso 
ainda precisa ser incluído. Basta verifi car os poucos programadores 
que formamos, o que mostra que não estamos nem um pouco 
preparados. É uma diferença muito grande.  Você vê esse défi cit de 
profi ssionais nas startups, todas elas precisam de programadores 
e simplesmente não tem mão de obra sufi ciente no mercado.  Os 
chineses têm, até mesmo, um Cubo estatal, que faz investimentos 
em startups, e ajuda no fortalecimento de ecossistemas.

PAULO PETRONI - Voltando a falar no Cubo, qual é o papel 
de vocês nos ecossistemas na inovação e na aceleração dessa 
transformação cultural?

RENATA ZANUTO - No Cubo temos como principal objetivo a conexão 
de pessoas, a conexão com grandes empresas, a conexão de ideias. 
Este é o lugar para a grande empresa saber como funcionar uma 
startup e se conectar com uma. Por que muitas vezes a empresa 
que esta conexão, mas não sabe como fazê-la. Então fazemos esta 
aproximação entre grande empresa e startup para gerar valor para 
os dois lados. Por outro lado, a gente também ajuda a startup a 
se preparar para a grande empresa. A gente ajuda a universidade 
a se preparar para a inovação, expondo para os alunos o que é o 
empreendedorismo, quebrando alguns paradigmas, e mostrando 
como que funciona, como é o dia a dia das startups. Também 
mostramos que não é tão simples abrir uma startup, que é preciso ter 
propósito. Que vão surgir vários problemas para serem solucionados, 
que não vai ser na primeira vez que vai acertar, mas que precisa errar 
e recomeçar. Precisa aprender a ser resiliente e ter propósito. O nosso 
propósito é gerar conexão. Temos 126 startups selecionadas para 
estar aqui, que dispõem de uma diversidade de mais de mil pessoas.  
Selecionamos as startups que vão gerar valor. Temos cinco indústrias-
foco para atuação: logística, educação, varejo, saúde e fi nanceiro. 
O que não signifi ca que não atuamos em outros segmentos. Há 26 
grandes empresas que são mantenedoras destas startups. Além disso, 
promovemos atividades todos os meses, para que gerem negócios, 
e para que consigam perceber o valor dessa conexão. Fazemos em 
média 5 a 7  eventos todo mês que atraem aproximadamente 2 mil 
pessoas. Tudo para gerar aproximação e conteúdo, encontros que a 
gente promove para a comunidade.
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Projeto Cidade Responsável é lançado em Sorocaba, 
em parceria com Prefeitura do município

O Projeto Cidade Responsável Sorocaba foi lançado no dia 14 de agosto, em 
parceria com a CervBrasil e a Secretaria de Políticas Sobre Drogas (Sepod) da 
Prefeitura de Sorocaba (SP).

A cerimônia aconteceu na Biblioteca Municipal de Sorocaba e contou com a participação 
de diversas autoridades municipais, como o Secretário de Políticas Sobre Drogas, José 
Humberto Urban Filho, o presidente da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), 
Sérgio Reze, a advogada Geórgia Racca, representando a OAB Sorocaba, a capitã 
da Polícia Militar, Luiza Geraldi, representando o tenente-coronel comandante do 
7º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Aleksander Toaldo de Lacerda, além de 
secretários municipais e representantes de outras autoridades. 

O Projeto Cidade Responsável Sorocaba desenvolverá, nos próximos meses, ações de 
prevenção do consumo de álcool para menores de 18 anos em todo município, com 
apoio de secretarias e demais órgãos municipais. A mobilização engloba a formação 
de um Comitê Gestor e Grupos de Trabalhos para as áreas de compra e consumo, 
comunidade, comunicação, educação, saúde e parcerias. 

As ações do Projeto Cidade Responsável Sorocaba também empreendem a capacitação 
de diversos profi ssionais, distribuição de material didático, incentivo à fi scalização e 
acompanhamento de ocorrências envolvendo o consumo abusivo de bebidas alcoólicas, 
além de concursos culturais e parcerias com organizações privadas. 

A apresentação do Projeto Cidade Responsável Sorocaba foi realizada pelo diretor 
executivo da CervBrasil, Paulo Petroni, e pela coordenadora do projeto, Tarsila 
Portella. “Pretendemos que a edição de Sorocaba do Projeto Cidade Responsável 
seja ainda mais ampla dos que as anteriores, em Americana, São Bernardo e 
Fernandópolis. Agradecemos o suporte que a prefeitura da Sorocaba está no 
oferecendo e estamos abertos que conseguir ainda mais parceiros na região,  
como forma de ampliar ainda mais nosso espectro, com objetivo principal de 
combater o consumo de álcool por menores de 18 anos”, afi rmou Petroni. 

“Não restam dúvidas que o segmento mais importante que uma cidade tem são 
os jovens, razão de toda a nossa preocupação e fato ensejador desta parceria que 
irá, com certeza, capacitar agentes municipais e estaduais para esta batalha”, 
afi rma o Secretário de Políticas Sobre Drogas, José Humberto Urban Filho. Lançado 
em 2013, o “Cidade Responsável” já foi realizado nas cidades de Fernandópolis, 
São Bernardo do Campo e Americana (SP), capacitando mais de 4 mil pessoas entre 
professores e gestores de ensino, agentes de saúde, educadores de esporte e cultura, 
agentes fi scais e de segurança, adolescentes e jovens.

CONSUMO RESPONSÁVEL

Paulo Petroni faz apresentação 
em Sorocaba

A coordenadora do Projeto Cidade 
Responsável, Tarsila Portella.

Mesa de autoridades de Sorocaba 
durante lançamento do projeto.



45 entidades assinam manifesto em prol da Reforma da Previdência
A CervBrasil faz parte de um grupo de 45 entidades que preparou um manifesto manifesto a favor da PEC 6/2019, da Reforma da 
Previdência.

Em julho, o manifesto foi entregue para os deputados federais no Congresso Nacional. “São entidades que representam os mais 
diversos setores produtivos da sociedade brasileira, fortemente engajadas com o crescimento econômico do Brasil ”, afi rma Paulo 
Petroni, diretor executivo da CervBrasil.

Em maio, quem recebeu o documento foi secretário Carlos Alexandre da Costa, da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 
Competitividade do Ministério da Economia, em evento com representantes das 45 entidades no restaurante Pobre Juan, em São Paulo.
“Fico feliz de termos setores tão signifi cativos apoiando nossa reforma. Precisamos deixar divergências de lado e seguir pelo que 
nos une.”, afi rmou o secretário durante a ocasião.

BRASIL

Deputados recebem manifesto Secretário Carlos Costa durante 
evento com entidades

O secretário discursa para 
lideranças das entidades



CervBrasil lança espaço para 
encontros na sede da Abrasel-SP 
com parceiros do Inovacerv
A CervBrasil lançou recentemente um Espaço de Encontros na sede 
da Abrasel -SP com encontro entre os parceiros da InovaCerv - entre 
os quais Cervejaria Benedicta, Eureciclo, ChoppUP, Ponta Ambiental, 
entre outros.

A noite permeada de pizza e chopp também teve presença do 
presidente da Abrasel-SP, Percival Maricato e do diretor operacional do 
Instituto ConPizza, Carlos César Zopetti.

"Temos de apostar na educação na inovação para fazer diferença 
no país, precisamos trazer soluções  sem deixar de sonhar", 
afi rmou Paulo Petroni, diretor executivo da CervBrasil. 

O encontro teve como objetivo manter a sinergia proposta pelo 
ecossistema Inovacerv, para que haja o debate de ideias e se possa 
trazer respostas para a sociedade. O selo de inovação da CervBrasil 
procura trazer soluções para o setor cervejeiro em uma rede de 
atividades que pode ser entendida do "campo ao copo", ou seja em 
todo conjunto de atuação do segmento na sociedade.

"Para a Abrasel, estimular encontros como este é muito 
importante. Entre nossos objetivos está  o fortalecimento do setor 
de bares e restaurantes em seus assuntos mais promissores, o 
que inclui a inovação ", afi rmou Percival Maricato.

ACONTECE NA CERVBRASIL

Paulo Petroni inaugura Espaço de Encontros O presidente da Abrasel-SP, Percival Maricato

Carlos Cesar Zoppeti, do Instituto ConPizza



Associadas da CervBrasil participam do Mondial de la Biére Rio
As associadas da CervBrasil Grupo Petrópolis e Lund estiveram presentes no do Mondial de la Bière Rio, nos dias 04 a 08 de setembro. 
O Grupo Petrópolis apresenta novidades da Brasserie Ampolis, Petra e Black Princess. A Brasserie Ampolis levou para o evento, além 
dos quatro rótulos já conhecidos do público - Cacildis, Biritis, Ditriguis e Forévis, um chope Chilli Pepis e um Red Lager, exclusivamente 
produzidos para o festival. Já a Petra desenvolveu três novidades, exclusivamente para o Mondial: Keller, Dubbel e WeizenBock. Com 
elas, a Petra participou com oito rótulos, em opções para todos os paladares. Por fim, a  Black Princess desenvolveu exclusivamente para 
o Mondial quatro novidades em estilos de chope, proporcionando aos cervejeiros mais diversidade: Hop Lager, Sour Framboesa, Bruit 
IPA (cupuaçu) e Dubbel (ameixa e uva) estiveram à disposição para serem degustadas no espaço da Back Princess, no Armazém A2.

Presente em três países, o Mondial de la Bière é o principal festival internacional de cervejas artesanais. Sucesso idealizado no Canadá e 
realizado desde 1994, com edições anuais também na França e no Brasil, o salão reúne fabricantes, distribuidores e importadores de cervejas 
artesanais e premium. Realizado no Rio de Janeiro desde 2013, o evento atinge um público qualificado e gerador de negócios.

A CervBrasil, participou do 2º Seminário Cervejeiro de Jacareí, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O evento, que aconteceu 
no dia 29 de setebro, é o maior encontro do segmento na região, foi realizado no espaço Le Six (localizado no bairro Jardim São José) e contou 
com a presença de 220 participantes. Estiveram presentes o prefeito Izaias Santana, vice-prefeito Edgard Sasaki, secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Carlos Amagai, vereadores, secretários municipais, presidentes de autarquias e representantes do setor, como o diretor executivo da 
CervBrasil, Paulo Petroni. O seminário levou informações e o panorama do mercado da cerveja por meio de palestras, painéis e debates para 
empreendedores do ramo, representantes de microcervejarias, cervejarias, cervejeiros caseiros e público com interesse no setor. Além disso, os 
participantes puderam trocar experiências de negócios. 

Na abertura do evento, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Amagai, informou que o “Seminário Cervejeiro” integra o programa 
“Jacareí Terra da Cerveja”, que visa fortalecer a identidade turística e fomentar a economia do município, consolidado como um dos maiores 
produtores de cerveja do Brasil. “Estamos realizando diversas ações para estimular a instalação de microcervejarias e ‘brewpubs’ na cidade, como 
a lei de incentivos recentemente aprovada e os eventos desenvolvidos em Jacareí”, fi nalizou. Além da CervBrasil, participaram outras importantes 
entidades representativas do setor, como: ABRACERVA - Associação Brasileira da Cerveja Artesanal, CONCERVAP - Confraria dos Cervejeiros do Vale 
do Paraíba e SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.

MERCADO

CervBrasil participa do 2º Seminário Cervejeiro de Jacareí; evento reúne 220 participantes


