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InovaCerv: Inovação do Campo ao Copo 

Com o objetivo de incentivar a cadeia produtiva do setor cervejeiro e estimular a inovação,

a CervBrasil formalizou em 2018 o “InovaCerv”, programa de apoio ao desenvolvimento de

soluções inovadoras voltadas para o aumento da competitividade de toda cadeia de valor

do setor. O Ecossistema InovaCerv realiza trabalhos conjuntos em 20 polos regionais e 55

empresas dos mais variados estágios de maturidade, diferentes proposições de aplicação e

fatores críticos para crescimento. Dentro deste contexto extremamente desafiador, o

Ecossistema InovaCerv vem colaborando com a cadeia produtiva do setor cervejeiro (e de

outros setores) na aplicação de soluções que agreguem mais eficiência, produtividade e

inovação ”do campo ao copo”.

Para edição de Julho de 2021, selecionamos a apresentação do INSTITUTO REVER, que passa

agora a assumir as ações institucionais e operacionais que o Sistema de Logística Reversa da

FIESP vinha exercendo desde a concepção da solução de atendimento pleno da Política

Nacional de Resíduos Sólidos, baseado em Certificados de Reciclagem.

A seguir, destacamos as soluções apresentadas pela Hence Analytics que colabora

fortemente com as empresas na incorporação da cultura de dados e facilitação do processo

ágil de tomada de decisões.

As novas linhas de financiamento da FINEP, como o InovaCred, também estão presentes e

têm como objetivo apoiar as empresas no desenvolvimento de inovações e no

aprimoramento de produtos e processos existentes. Vale muito a pena conhecê-las.

E por fim, fechando com chave de ouro o InovaCerv Informa de julho, destacamos o

“Programa Brasil Mais”, iniciativa do Governo Federal que conta com apoio da CervBrasil e

que visa aumentar a produtividade e competitividade das empresas brasileiras, com a

promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e alto impacto. O programa entra no

segundo semestre com força total e está fechando novas turma para apoiar.

Boa leitura e obrigado pela atenção.
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A Lei federal 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), trouxe novas

ferramentas para otimizar a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos. Uma destas

ferramentas é a Logística Reversa que em seu artigo 33, estabelece a obrigatoriedade de

fabricantes, importadores comerciantes e distribuidores, na operacionalização de processos

visando a reinserção de produtos e embalagens após o uso pelo consumidor na cadeia

produtiva, evitando desta forma o descarte em aterros e outras formas de destinação

ambientalmente adequadas.

Em atendimento à PNRS e às várias iniciativas estaduais que caminhavam nesta direção, a

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) em 2012, em conjunto com seus

Sindicatos de Alimentos e Bebidas, iniciou os estudos e discussões para o desenvolvimento de

modelagem de logística reversa que utilizasse tecnologia, transparência e escala para diminuir

o custo sistêmico e, que fornecesse segurança jurídica às empresas e seus representantes

sindicais, propiciasse receita acessória às atividades que realizam a reinserção das embalagens

após o uso pelo consumidor no ciclo produtivo, desta forma incentivando a cadeia de coleta,

beneficiamento e reciclagem e que possuísse aceitação dos órgãos fiscalizadores.

A modelagem baseada em Certificados de Reciclagem foi oficializada por meio de assinatura de

Termo de Compromisso (TCLR) firmado em maio de 2018, com os órgãos ambientais do Estado

de São Paulo, que simbolizou o compromisso das entidades signatárias, bem como das

empresas aderentes na melhoria da gestão das embalagens após o uso pelo consumidor e o

adequado cumprimento da legislação ambiental.

Após três anos de operação, o Sistema de Certificados de Reciclagem se tornou um sucesso,

sendo reconhecido por órgãos fiscalizadores dos Estados, pelas empresas, Sindicatos e

Associações de indústrias e, pelos operadores participantes, tornando-se uma das soluções

para o cumprimento das questões ligadas à Logística Reversa, bem como um instrumento de

desenvolvimento econômico e social alinhado aos preceitos da PNRS.

O INSTITUTO REVER passa agora a assumir as ações institucionais e operacionais que a FIESP

vinha exercendo desde a concepção do Sistema baseado em Certificados de Reciclagem.

O INSTITUTO REVER é uma associação sem fins lucrativos, com atuação nacional, que possui

como foco o desenvolvimento sustentável, otimizando e ampliando as iniciativas de

responsabilidade social corporativa, incluindo, mas não se limitando, à gestão de resíduos

sólidos e de logística reversa, com a missão de fortalecer alianças com os setores público e

privado, inclusive do terceiro setor.
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A Hence Analytics ajuda a sua empresa a incorporar a cultura de dados agregando valor e

tornando-os acionáveis. Soluções customizadas, usando matemática computacional, estatística

avançada, técnicas de AI -artificial Intelligence / ML - Machine learning / NLP -Natural

Language Processing, para dar vida aos dados e torná-los úteis para tomada de decisão. Temos

em nosso portfólios as seguintes soluções que atendem ao segmento cervejeiro:

1- (Marketing) - H3M: É uma plataforma de atribuição para maximizar o ROI do Marketing.

Utiliza modelagem estatística e algoritmo de Machine Learning para otimizar os investimentos.

Assim, fica mais fácil alocar o budget para incrementar o ROI e diminuir o CPA. Cases: kantar e

MRV ( aumento médio da efetividade do marketing de 20 a 30% e incrementação de ROI de 10

a 20% já na primeira otimização com investimento que representa menos de 1% da verba do

marketing).

2- (Indústria 4.0) - Nhence Manufactruring: É uma plataforma de otimização de processos

produtivos através do uso de tecnologias avançadas como a de Inteligência Artificial. A

solução é trabalhada de forma a identificar o padrão ótimo de fabricação e a otimização de

ROI em processos produtivos. Assim fica mais fácil otimizar processos e identificação de

erros, gerando assim diminuição de falhas operacionais e aumento de ROI. Cases Tenaris e

Vallourec. (a utilização da solução pôde identificar faixas que permitem a redução de

incidências de defeitos em pelo menos 50%*).

Dados para contato:

Janaina A. Mendonça (diretora comercial) - janaina@hence-analytics.com 11-97271-3221

Milton Pifano (CEO & Co-founder)-milton.pifano@hence-analytics.com 31- 98631-6341
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O Finep Inovacred tem como objetivo apoiar empresas brasileiras e outras pessoas jurídicas do

direito privado de micro, pequeno e médio porte no desenvolvimento e novos produtos,

processos e serviços, ou no aprimoramento dos já existentes, ou ainda em inovação em

marketing ou inovação organizacional, visando ampliar a competitividade das empresas no

âmbito regional ou nacional..

Público-alvo

O público alvo são empresas e outras pessoas jurídicas com fins lucrativos com receita

operacional bruta anual ou anualizada de até R$ 90 milhões.

No caso de empresa controlada por outra ou pertencente à grupo econômico, a classificação

de porte considerará a receita consolidada caso a controladora ou grupo econômico apresente

parcial ou totalmente a garantia da operação.

Modelo de Operação

O Finep Inovacred é realizado por meio de financiamento reembolsável, operado por agentes

financeiros credenciados, utilizando recursos do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico). Podem ser utilizados recursos do FUNTTEL (Fundo para o

Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações) em projetos de interesse do setor de

telecomunicações, através do Programa Finep Telecom.

Os projetos submetidos serão avaliados pelo agente financeiro credenciado na região de

atuação da empresa e, se aprovados, enquadrados conforme classificação de porte

econômico:

Porte I – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Receita operacional bruta anual ou

anualizada inferior a R$ 4,8 milhões.

Porte II – Pequenas Empresas: Receita operacional bruta anual ou anualizada igual ou superior

a R$ 4,8 milhões e inferior ou igual a R$ 16 milhões.

Porte III – Médias Empresas: Receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$ 16

milhões e igual ou inferior a R$ 90 milhões.

As condições de financiamento (taxas, prazos de carência e total e percentuais de

financiamento) estão apresentadas no anexo das condições operacionais da Finep.

Mais detalhes nas condições operacionais da Finep.

Acesse: http://www.finep.gov.br/
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O "Brasil Mais” é uma iniciativa do Governo Federal que visa aumentar a produtividade e

competitividade das empresas brasileiras, com a promoção de melhorias rápidas, de baixo

custo e alto impacto. O programa oferece às micro, pequenas e médias empresas soluções

para melhorar a gestão, inovar processos e reduzir desperdícios.

Na plataforma, as empresas têm acesso a informações sobre os serviços e atendimentos

personalizados, ferramentas de autoavaliação e conteúdos que auxiliam na melhoria da gestão

e da produtividade.

Desde o lançamento do programa, a CervBrasil é apoiadora institucional e realizou um

Webinar para divulgação da iniciativa. O evento contou com a participação do Igor Manhães

Nazareth, subsecretário de Inovação e Transformação Digital, do Ministério da Economia.

Também em parceria com o programa “Brasil Mais”, a CervBrasil realizou no primeiro

semestre do ano uma série de capacitações com foco em Melhoria Contínua de processos, nos

níveis White Belt e Yellow Belt. Foram 5 turmas que totalizaram 90 alunos, dos quais 28 no

módulo Yellow Belt, aptos, portanto, a cursar o próximo módulo, Green Belt, a ser oferecido no

próximo semestre, juntamente com novas turmas dos módulos inicial e intermediário, e

também da formação em Consumo Responsável de bebidas alcoólicas e Sustentabilidade.
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Para saber mais, escreva para

cervbrasil@cervbrasil.org.br


