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Com o objetivo de incentivar a cadeia produtiva do setor cervejeiro e estimular a inovação, a
CervBrasil em 2018 formalizou o InovaCerv, programa de apoio para o desenvolvimento de
inovações voltadas para o setor.

Segundo Paulo Petroni, diretor geral da CervBrasil, “O fator inovação assumiu
definitivamente importância estratégica nas empresas e o “Ecossistema InovaCerv” com suas
soluções aplicadas, rede de prestadores de serviços e centros de pesquisa e
desenvolvimento consegue endereçar aumento de produtividade em toda cadeia de valor,
do campo ao copo.”

O Ecossistema InovaCerv desenvolve trabalhos conjuntos com cerca de 50 empresas dos
mais variados estágios de maturidade, diferentes proposições de aplicação e fatores críticos
para seus crescimentos. Nesta edição do InovaCerv Informa, apresentamos mais 6 dos
nossos parceiros:

InovaCerv: o ecossistema do Campo ao Copo 
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Criado para ser uma plataforma informativa

para entusiastas e consumidores de cerveja, o

Bom de Beer nasceu para mostrar que malte e

lúpulo são muito mais do que meros

ingredientes, revelando quão gigante é a cultura

cervejeira pelo mundo. O projeto cresceu e, há

um ano passou a investir na venda on-line de

marcas consagradas, tais como Cacildis,

Weltenburger Kloster, Black Princess, Petra,

entre outras. Além disso, o portal também quer

ser uma vitrine de valorização para o setor com

marcas regionais, a exemplo da Lund, de

Ribeirão Preto, ou da sorocabana Imperatriz,

abrindo portas para novas parcerias em breve.

Bom de Beer está conectado com o ecossistema

InovaCerv e coloca em prática essa cultura da

inovação e associativismo, em prol do setor

cervejeiro. Saiba mais em:

www.bomdebeer.com.br

A Allya é uma startup focada no bem-estar financeiro das pessoas. Com a proposta principal
de fazer o salário render mais, atua junto aos RH’s das empresas para oferecer a solução
como benefício para o colaborador, que é usuário final. Por meio de um aplicativo/site os
colaboradores podem ter acesso a uma rede de parcerias com descontos em um grande
universo com mais de 30 mil estabelecimentos credenciados, desde restaurantes, farmácias,
cinemas até instituições de ensino, concessionárias de carros, entre outros.

O grande diferencial é o colaborador poder construir essa rede de parcerias de acordo com o
interesse próprio, indicando pelo aplicativo os locais onde quer ter desconto, independente
da região. Com isso, a Allya recebe a indicação e iniciará uma negociação para conveniar o
estabelecimento à rede, mesmo que haja apenas uma indicação. Desta forma a área de
Recursos Humanos dentro da empresa deixa de ter um papel operacional pra a gestão de
parcerias e convênios com estabelecimentos e passa a ter um papel estratégico dentro da
companhia, gerando grande percepção de valor para o colaborador ao oferecer um benefício
democrático, amplo e que atua no Brasil inteiro. Saiba mais em: https://allya.com.br/

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bomdebeer.com.br%2F&data=02%7C01%7Carmmoretti%40grupopetropolis.com.br%7C8c98f9421dde49aa7c1308d848423728%7C8621a56135c448d4968b3aa9bbb30bc7%7C0%7C0%7C637338796551633174&sdata=Js3qix11P4NikzURAP63jhKAFRdUu17fY7IuMtilD3s%3D&reserved=0
https://allya.com.br/
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A Eazyship é a startup que veio para digitalizar o

segmento de comex no Brasil! Somos uma

plataforma digital que tem como objetivo

intermediar a negociação entre exportadores e

agentes de carga.

Viemos para promover maior praticidade,

transparência e segurança, aliando tecnologia de

ponta, uma ótima experiência de uso aos

usuários, redução de custos com exportações e

recebendo cashback por isso!

Para saber mais:

marcelo.brandao@eazyshipapp.com

Com sede em Shanghai na China a BRZ TRADING
foi criada com o intuito de ajudar empresas de
qualquer tamanho nas operações bilaterais com
a China. Conta um time local e diretoria brasileira
para ajudar principalmente empresas brasileiras
a fazer negócios com a China, desde
desenvolvimento de fornecedores chineses para
diversas áreas como também consultoria para
empresas brasileiras exportadoras que desejam
desenvolver o mercado asiático como um todo.

Hoje a BRZ TRADING atua diretamente na
exportação de algumas commodities e F&B
para alguns países da Ásia e também fazendo
toda a gestão comercial tendo como HUB
Shanghai, além de conseguir fazer a mão inversa,
com busca de fornecedores, controle de
qualidade, consolidações de carga e negociações
de compra e financiamentos na China. BRZ
Trading representa a presença do Ecossistema
InovaCerv na Ásia e estamos acreditando muito
no potencial de negócios e desenvolvimento de
parcerias estratégicas.

mailto:marcelo.brandao@eazyshipapp.com
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A Sliders trouxe para o Brasil o slider, uma receita

americana que é a perfeita combinação feita com apenas

quatro ingredientes: Pão, Carne, Queijo e Cebola.

Idealizada por 3 engenheiros, a cozinha tem apenas 10m²

e 3 funcionários, mas chega a vender 1000 lanches em

um dia.

Segundo Pedro Facchini, fundador, a troca de

experiências dentro do InovaCerv ajuda muito. "Na

pandemia, os colegas do InovaCerv ajudaram muito com

notícias e informações sobre os programas do governo

de apoio às empresas e questões tributárias. Saiba mais

em www.sliders.com.br; contato@sliders.com.br e

Instagram: @sliders

A NILTEX é uma startup que vem se destacando no cenário da educação ambiental, através dos

suportes descartáveis para sacos de lixo em eventos, praias, escolas, shows, feiras, feiras

livres, entre outros. Os suportes são feitos em papelão reciclado, cuja função é sustentar e

estabilizar a abertura do saco de lixo durante seu enchimento, evitando o uso de baldes ou

similares. Possuem cores padronizadas dos descartáveis, 3 tamanhos distintos, são recicláveis,

higiênicos, econômicos, práticos, resistentes à água e podem conter mensagens educativas e

logomarcas impressas.

Em 2018, a NILTEX obteve uma Menção da ONU, em 2019 conquistou o Prêmio Voluntário do

Ano ABRAPS e durante o 49º Congresso Nacional em Saneamento da ASSEMAE conseguiu o 2º

lugar de melhor Startup em Saneamento do Brasil. Também merece destaque a parceria com a

CervBrasil e o InovaCerv, durante a ANUFOOD. Esta ação de educação ambiental proporcionou

a separação de resíduos durante o evento e através dos brindes evidenciou a importância

constante da cultura de descarte seletivo, coordenada pelo Diretor Geral da CervBrasil, Paulo

Petroni. Esta e outras ações da STARTUP NILTEX podem ser encontradas no

www.niltex.com.br, www.facebook.com/suporteniltex ou @niltex oficial.

http://www.sliders.com.br/
mailto:contato@sliders.com.br
http://www.niltex.com.br/
http://www.facebook.com/suporteniltex

