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assuntos como sendo fundamentais para a

sobrevivência e sucesso das empresas no mercado
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O ESG entra na pauta corporativa das empresas,

mas precisa de investimentos para vencer desafios

e gerar os resultados esperados

ESG e inovação: uma questão
de competitividade
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Estamos passando por um período de grandes transfor-

mações seja no trabalho como em vários hábitos do nosso

dia a dia. Mudanças de comportamento que alteram aquilo

que consumimos no presente e, principalmente, o que que-

remos consumir daqui para frente. Estar antenado a essas

mudanças é condição sine qua non para sobrevivência no

mercado.

A indústria cervejeira está sempre na vanguarda dessas

mudanças, tanto na área tecnológica quanto em questões

atreladas às mudanças comportamentais dos consumi-

dores. Está sempre em busca de novos modelos de negó-

cios, assim como na construção de um portfólio abrangente

que atenda aos desejos cada vez mais personalizados dos

consumidores. As demandas exigem situações de comer-

cialização diferentes, ora direta ora feita através de distri-

buidores, ou e-commerce ou venda no varejo, ou todos jun-

tos e misturados! Sem contar a comercialização através de

eventos, vendas nas lojas de fábrica, enfim são inúmeras

oportunidades que demandam lotes de produção dife-

renciados, às vezes menores, personalizados e exclusivos.

Em outros momentos, a escala é fundamental então a opção

são os grandes volumes de produção.

Algumas cervejarias, como a Ambev investiram pesado

em tecnologias que pudessem suportar os novos e diferen-

tes canais de vendas que estão à disposição das pessoas,

como é o caso do Zé Delivery, um dos principais senão o

principal produto da empresa nos últimos anos.

Isso tudo impacta diretamente na dinâmica do mercado

cervejeiro. Por isso, nessa edição apresentamos uma repor-

tagem com a opinião de executivos a respeito de como será

o futuro da cervejaria no Brasil. Foram apontados temas

relevantes que afetam diretamente a indústria de cerveja

no presente e que poderão alterar processos de produção,

vendas e o cenário cervejeiro daqui para frente.

Boa leitura!

O Editor

De olho no futuro

30 EMPRESA  |  Comemoração

Empresa completa oito décadas com harmonia entre

inovação, tecnologia e tradição

ZANLORENZI completa 80 anos

26 ESTRATÉGIA  |  Agro

EMBRAPA indica oito megatendências

para os próximos anos

Megatendências
para o agro brasileiro8
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O

MERCADO   Cerveja

ue a velocidade das tecnologias vem impulsio-

nando o mundo dos negócios não é mais novi-

dade para ninguém, mas como acompanhar

esse processo e atender as demandas geradas

é uma preocupação de todos. Algumas empre-

sas tiveram que mudar seus modelos de negó-

cios para se manterem competitivas no merca-

do. Caso da americana Best Buy que viu suas

vendas despencarem e as ações atingirem ní-

veis baixíssimos beirando a falência. Executi-

vos e especialistas perceberam que os consu-

midores visitavam as lojas, experimentavam os

produtos, mas optavam por comprar da Ama-

zon via e-commerce. A virada aconteceu quan-

do a empresa mudou o modelo de negócios e

passou a funcionar como um market place físi-

co de produtos em que a receita vem dos forne-

cedores de produtos que pagam para a Best

Buy pelo espaço e vendem diretamente aos con-

sumidores. Um acordo garante comissão à Best

O futuro das cervejarias

Buy pelas vendas através da Amazon. As ações

da empresa subiram e as receitas vão muito

bem, obrigado!

A indústria cervejeira, como todas as ou-

tras, está no meio desse redemoinho de transfor-

mações, rápidas e exponenciais, que exigem

agilidade e conhecimento que nem sempre es-

tão ao alcance das pessoas. “O que aprende-

mos no passado ajuda pouco a resolver os pro-

blemas do futuro”, explica Vicente Falconi, em

entrevista recente à FRST Falconi. “As inova-

ções sempre existiram, mas hoje estão muito

mais aceleradas, por isso, o ser humano se

depara cada vez mais com temas desconheci-

dos. Isso são problemas e por isso são desco-

nhecidos porque senão não seriam problemas”,

explica Vicente Falconi.

Os problemas acontecem mais rápido do

que as soluções aparecem. As empresas preci-

sam estar preparadas para oferecer soluções

rápidas de acordo com as demandas dos clien-

tes. A tecnologia é fundamental para agilizar e

Por Carlos Donizete Parra

Convidamos executivos de várias cervejarias para uma análise
sobre as mudanças comportamentais e como elas impactam o futuro das

cervejarias. Eles analisaram novos modelos de negócios, sustentabilidade,
eficiência e outros assuntos fundamentais para a sobrevivência e sucesso

das empresas nesse mercado cada vez mais turbulento e marcado por grandes e
profundas transformações tecnológicas, sociais, políticas e econômicas
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E, para isso, cada empresa tem seu tempo para

uma jornada que está só começando! Nesse pro-

cesso precisamos compreender muito bem o

cliente/consumidor. Sem entender suas reais

necessidades não chegaremos a lugar nenhum.

E como olhar lá na frente sem perder o

“time” do presente? O futuro parece cada vez

mais próximo e é extremamente importante

participar ativamente das questões que estão

pulsando na sociedade. Para saber que rumo

seguir e alinhar algumas estratégias pergunta-

mos a executivos do mercado o que e como

fazer? Acompanhem suas opiniões e descu-

bram os melhores caminhos.

resolver tais problemas. Estamos vivendo a

quarta revolução industrial, sendo que nos últi-

mos dois anos completamente diferentes passa-

mos por uma incrível transformação digital on-

de estamos sendo desafiados a entregar produ-

tos e serviços como nunca imaginamos fazer.

E o desafio não para!

A transformação digital é uma jornada que

envolve processos, tecnologia e pessoas. Prin-

cipalmente pessoas! Elas são o ativo principal

das mudanças. Precisam de treinamento, ca-

pacitação e uma nova cultura organizacional

que privilegie a experimentação, agregação de

valor, propósito, diversidade e transparência.
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QUAL SUA CONCEPÇÃO DE

CERVEJARIA DO FUTURO?

Saulo Miguel, Diretor Regional

Industrial - Sudeste, Heineken Brasil

A cervejaria do futuro mantém as bases que

trouxeram essa indústria milenar ao patamar

que conhecemos hoje, primando pela qualida-

de de seus produtos e sustentabilidade de suas

operações.

Essa cervejaria será centrada nas necessidades

de clientes e consumidores, relevante na co-

munidade em que atua, mantendo o cuidado e

respeito às pessoas, meio-ambiente e socieda-

de, gerando um ambiente diverso e inclusivo

em todas as suas relações e, obviamente, entre-

gando produtos segundo os anseios de seus cli-

entes no momento exato em que desejarem.

Tal papel só será possível pela aplicação das

melhores práticas de gestão, contando com os

mais bem capacitados profissionais, atuando

em uma cultura onde seus lideres sejam embai-

xadores de comportamentos como celebrar o

sucesso dos times, tomar decisões corajosas,

pensar no consumidor primeiro e não traba-

lhar em silos, priorizar o aprendizado / com-

partilhamento / reaplicação de boas práticas,

abertura para inovações e não temer conver-

sas difíceis.

Dentro do contexto de conectividade, ainda,

preparar uma cervejaria para combinar poten-

cialidades de ‘colaboradores conectados’ e uma

‘fábrica inteligente’ trará diferencial adicional

e melhor adaptará as instalações às necessida-

des das futuras gerações. Para os hoje conheci-

dos como ‘nativos digitais’ (aqueles que não

conheceram um mundo sem as tecnologias

atuais), trabalhar em ambientes não conectados

simplesmente não fará sentido. Sabemos que

a jornada é longa, mas toda caminhada come-

ça com o primeiro passo. Ao mesmo tempo,

precisamos resistir à tentação de implementação

de tecnologias por ‘modismos’, mas sim miran-

do no valor que cada ferramenta ou iniciativa

aporta para as pessoas e para o negócio.

Victor Marinho, Sócio e

Mestre-cervejeiro, Cervejaria Dádiva

Acho que a empresa do futuro, mais do que a

cervejaria do futuro, tem que ser ambiental-

mente correta e socialmente inclusiva. Acredi-

to que esses sejam os dois pilares essenciais

MERCADO   Cerveja

Saulo Miguel

Diretor Regional Industrial - Sudeste

Heineken Brasil
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de uma empresa do futuro. Além disso, uma

empresa precisa apoiar localmente toda a co-

munidade, estar integrada com o ambiente no

qual ela está inserida. Em termos de cerveja-

ria, especificamente, acho importante a gente

sempre pensar também nas novas formas de

consumo da bebida, produzindo para públi-

cos dos mais variados gostos e preferências,

incluindo aqueles que precisam tomar cerve-

jas sem glúten, não podem ou não querem inge-

rir álcool e, até mesmo, para quem dá preferên-

cia para cervejas low carb. Acho que esses

são pontos cada vez mais relevantes para o

futuro do mercado.

Empresa do futuro, mais do que

a cervejaria do futuro, tem que

ser ambientalmente correta e

socialmente inclusiva. Esses são

os pilares essenciais para uma

empresa do futuro

Gustavo Assoni

Gerente Industrial, Convenção

Minha concepção de cervejaria

do futuro está ligada fortemente

ao regionalismo. As cervejarias

locais estão crescendo em todas

as partes do mundo, assim como

o uso de ingredientes regionais

Gustavo Assoni, Gerente Industrial,

Convenção

Minha concepção de cervejaria do futuro está

ligada fortemente ao regionalismo, cervejarias

locais, uso de ingredientes regionais (por

exemplo, lúpulo nacional).

Victor Marinho

Sócio e Mestre-cervejeiro

Cervejaria Dádiva
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Todo trabalho maravilhoso que está sendo fei-

to no Brasil tem tudo para dar bons frutos.

Iniciou com a cevada. Foram anos de estudos

e tecnologia e, agora, o lúpulo está no mesmo

caminho. O resultado são cervejas de altíssima

qualidade e sabores incríveis.

Rodrigo Veronese, Mestre-cervejeiro,

Brewine Leopoldina

A cervejaria do futuro, sobretudo a artesanal, é

aquela que tem bastante criatividade, com um

raio de vendas geralmente mais próximo de onde

está instalada e que traga bastante inovação. Le-

vando em consideração o propósito de uma cer-

vejaria artesanal, elas devem ser criativas, ino-

vadoras e proporcionar ao consumidor uma ex-

periência de aromas e sabores diferente das cer-

vejas tradicionais de grande volume.

E COMO SERÁ O FUTURO DA

CERVEJA ARTESANAL?

Gustavo Barreira, CEO, CBCA

Podemos dividir essa análise em duas partes. A

primeira pensando no longo prazo e a segunda

parte fazendo um breve retrospecto sobre a si-

tuação presente das cervejarias artesanais. No lon-

go prazo, vejo que a evolução no padrão de con-

sumo do brasileiro vem trazendo uma migração

dos produtos convencionais para os especiais,

assim como acontece em outras categorias como

o vinho, por exemplo. Essa mudança é irreversível

e contínua, na medida que o mercado de cervejas

artesanais ainda deve crescer 20% ao ano nos

próximos quatro anos pelo menos. Portanto, vejo

o mercado sólido e com boas perspectivas.

Já no que diz respeito ao momento atual, dois

anos de pandemia machucaram muito as cer-

vejarias e hoje capital de giro é o principal

gargalo para uma retomada da oferta para

atender à crescente demanda.

Bruno Brito, Diretor e Fundador,

Cervejaria Dogma

As grandes indústrias sempre estarão ai com

produtos de massa e com custos e preços

baixos. Acredito que as empresas do nosso

nicho que terão sucesso no futuro serão as

que conseguirem associar produtos de qua-

lidade, de alto valor agregado e oferecendo

experiência aos consumidores. Após a

pandemia percebemos que o público quer mais

do que apenas consumir, ele deseja ter uma

imersão no consumo e as cervejarias terão

que se adaptar a essa nova realidade através

de storytellings, treinamento de brigadas e

experiências multissensoriais que atraiam os

clientes e gerem identificação com os seus

produtos.

MERCADO   Cerveja

Gustavo Barreira

CEO, CBCA
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Rodrigo Veronese,

Mestre-cervejeiro,

Brewine Leopoldina

O futuro das cervejarias artesanais é

a continuação do desenvolvimento de

produtos inovadores, de aproximação

e de mostrar experiências diferencia-

das aos consumidores com os quais

elas estão conectadas.

Aloisio Xerfan, CEO,

Blondine Bebidas Artesanais

Eu vejo o futuro das cervejas arte-

sanais no Brasil dividido em dois ca-

minhos para os próximos anos de-

vido à crise econômica e política

instauradas no país, que na minha

visão a recuperação de renda (essa

diretamente ligada ao consumo de

nossos produtos) será lenta. O pri-

meiro caminho é o das cer vejas ar-

tesanais independentes focadas em

"micro-lotes" e inovação, com ven-

das diretas a consumidores via site

ou localmente em sua unidade, mui-

tas delas como brew-pubs. No ou-

tro caminho, as cervejas artesanais

distribuídas ou associadas a gran-

des grupos tomarão cena nas redes

de varejo e restaurantes, trazendo

maiores volumes. Terão que ter com-

petitividade para continuar crescen-

do e ampliando volumes, porém com

margens cada vez mais apertadas.

MODELOS DE NEGÓCIOS DAS

CERVEJARIAS ARTESANAIS

Gustavo Barreira, CEO, CBCA

O mercado de cervejas artesanais é

muito jovem no Brasil e vários mode-

los ainda podem se provar eficientes.

Na atual conjuntura, acredito que os

modelos mais sustentáveis estão nos

extremos: de um lado nanocervejarias

e brew pubs e do outro, cervejarias

artesanais que já atingiram um porte

maior, acima de 1,5 milhão de litros

anuais.
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Aloisio Xerfan, CEO,

Blondine Bebidas Artesanais

O modelo de negócio das cervejarias artesanais

do futuro será mais voltado ao "produto" em

si, com diferencial na velocidade do desen-

volvimento e de identificar uma oportunidade

e transformá-la em produto. Vejo também que

estarão cada vez mais longe da distribuição. A

inovação será focada no líquido mesmo sem

margens para uma garrafa ou lata diferente

devido à falta de interesse por parte dos for-

necedores.

Bruno Brito, Diretor e Fundador,

Cervejaria Dogma

O futuro da cerveja artesanal está em plantas

mais modernas, com menos funcionários e

maior produtividade deixando assim espaço pa-

ra as empresas investirem na experiência dos

clientes, tanto em lojas próprias quanto em pdvs

parceiros.

MERCADO   Cerveja

Victor Marinho, Sócio e

Mestre-cervejeiro, Dádiva Cervejaria

Acho que no caso específico da cerveja arte-

sanal, o modelo que tem se consolidado cada

vez mais é o de brewpubs ou de cervejarias

que têm um taproom e focam no consumo

local. Cada vez isso se fortalece mais. Eu acre-

dito que as empresas maiores, nacionais, vão

enfrentar uma redução. Antigamente, há uns

cinco ou dez anos, todo mundo queria atender

todos os estados, ter a maior abrangência pos-

sível. Agora, nos últimos dois ou três anos,

ficou muito claro que a empresa que fortale-

ceu o consumo local teve, e vai continuar ten-

do, uma maior sustentabilidade econômica, um

crescimento mais sustentável. Eu não tenho

dúvida de que ter um bar próprio de cervejaria

de venda local ou uma rede de bares próprios

é a tendência.

Um caminho para as cervejas

artesanais associadas a

grandes grupos serão

as redes de varejo e

restaurantes, operando

com grandes volumes,

porém com margens

cada vez mais apertadas

Aloisio Xerfan, CEO

Blondine Bebidas Artesanais
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Rodrigo Veronese, Mestre-cervejeiro,

Brewine Leopoldina

Cada cervejaria terá que criar seu próprio nicho, seja mais

local, de vendas para algum bar, de venda direta ao consumi-

dor, ou focada em venda de volume. O modelo de negócios

dependerá muito da proposta em que a cervejaria está dis-

posta a investir, do tipo de tecnologia que ela vai usar para

fabricar as cervejas, somando ao contexto de onde ela será

instalada. Ou seja, dependerá muito das decisões de quem

quer investir em cerveja. O mais importante é entender que

este é um negócio e precisa ser bem controlado, por conta

de todas as variáveis que estão ao redor de produzir, elaborar

e comercializar este tipo de produto.

COMO A SUSTENTABILIDADE VAI IMPACTAR

O NEGÓCIO DE CERVEJA?

Aloisio Xerfan, CEO,

Blondine Bebidas Artesanais

A sustentabilidade é um tema extremamente importante e

parte do dia a dia da Blondine. Hoje nossos resíduos são

todos direcionados para tratamento, transformados em fer-

tilizantes e voltam ao campo, porém estamos indo além

com projetos de produtos que não dependam de cadeia

refrigerada e que tragam economia no setor energético

como um todo.

Rodrigo Veronese

Mestre-cervejeiro, Brewine Leopoldina
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Gustavo Barreira, CEO, CBCA

O crescimento da demanda vai trazer um aumento

da oferta também e novas cervejarias surgirão, fa-

zendo com que o mercado seja cada vez mais regio-

nal. Neste contexto, a sustentabilidade vem na forma

de ações sociais que impactem a comunidade local.

Não adianta ser conhecido em outro estado se você

não respeita seu vizinho. No aspecto ambiental, a pre-

ocupação com utilização eficiente de insumos, água

por exemplo, reciclagem de embalagens e energia elé-

trica vinda de fontes renováveis como os painéis

fotovoltaicos, já são tendências claras.

QUAIS SÃO AS TECNOLOGIAS

MAIS IMPORTANTES PARA

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA

NOVA  CERVEJARIA?

Saulo Miguel, Diretor industrial,

Heineken

As tecnologias para produção cervejeira, desde o tra-

tamento do malte até o produto acabado são conhe-

cidas e largamente compartilhadas entre todos os ‘pla-

yers’. A diferença está nas pessoas e no ‘como’ a

cultura da organização direciona a estratégia da visão

para a prática. Como dizia o saudoso Peter Drucker,

um dos maiores ícones em gestão de nosso tempo,

‘a cultura come a estratégia no café da manhã’. En-

tão, entendendo que todos têm acesso às melhores

máquinas e vencidas as discussões sobre cultura (algo

muito particular a cada organização), trago a refle-

xão sobre como ter um plano robusto para imple-

mentação de tecnologias inovadoras como gerencia-

dores de tarefas conectadas, uso de realidade aumen-

tada, aplicação relevante da ‘internet das coisas’, cria-

ção de ‘dashboards’ interativos e que agilizem a tomada

de decisões, manufatura aditiva e ‘machine learning’,

apenas para citar algumas. Então, a criação de um

plano mestre para pilotar a aplicação relevante destas

frentes poderá, e deverá, tomar o topo da agenda na

implementação de novas cervejarias.

Daniel Baumann, Diretor no Centro de

Inovação e Tecnologia (CIT), Ambev

Atualmente, tudo o que vamos colocar no mercado,

de um novo produto a uma embalagem, nasce dentro

de um centro de inovação. Encontramos várias tec-

nologias para nos apoiar nesses processos e a inova-

ção é uma grande aliada dentro das cervejarias. Al-

guns exemplos de tecnologias que eu posso citar são

as metodologias de Machine Learning e a Inteligên-

MERCADO   Cerveja

Daniel Baumann, Diretor no Centro

de Inovação e Tecnologia (CIT), Ambev
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cia Artificial para maior assertividade de proces-

sos e fluxos de operação. Utilizamos as duas

na Cervejaria do Futuro da Ambev. São diver-

sos métodos disponíveis no mercado que se

apoiam em inovação, como a utilização de ro-

bôs móveis autônomos, impressão 3D, uso de

engenharia reversa e, na vertente que atende

às questões de sustentabilidade, as energias so-

lar e de biogás, e o reúso da água. Esses méto-

dos também estão presentes na Cervejaria do

Futuro. Essa cervejaria reuniu todos os esfor-

ços da Ambev para pensar e desenvolver tec-

nologias de ponta aplicadas às cervejarias, sen-

do sempre direcionados e guiados para aten-

der às demandas de nossos consumidores por

todo o Brasil. Com a Cervejaria do Futuro, con-

seguimos experimentar novas receitas e am-

pliar ainda mais a diversidade cervejeira no país.

COMO MELHORAR A EFICIÊNCIA

NA OPERAÇÃO DA INDÚSTRIA

CERVEJEIRA?

Gustavo Assoni, Gerente Industrial,

Convenção

Na minha opinião, a melhoria da eficiência na

operação depende de um conjunto de ações, en-

tre elas: Gestão, otimização de custos,

capacitação técnica, qualidade, tecnologia,

insumos e ingredientes inovadores.
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Marcelo Cozac, Diretor,

McPack Equipamentos

As grandes cervejarias já trabalham com um

patamar alto de eficiência através da manuten-

ção preventiva, corretiva e dos treinamentos,

por isso, na minha opinião, melhorar a eficiência

na operação das cervejarias artesanais é mais

urgente por afetar diretamente os custos de

produção, principalmente associados à perda

de cerveja ocasionada no processo de envase,

devido a falhas nos processos de envasamento,

MERCADO   Cerveja

e dos equipamentos. Para a otimização dos

processos de fabricação de cerveja é essencial

que os processos sejam automatizados. Os

equipamentos semi-automáticos geram muita

perda de tempo e de produto. Como exemplo

podemos citar o sistema de brassagem auto-

mática que pode economizar de 30 a 40 minu-

tos no processo, ou seja, 20% a 30% de tem-

po. Além disso, diminui a quantidade de pes-

soas na operação, ou seja, a automação do pro-

cesso de fabricação de cerveja garante menos

tempo, menos pessoas e mais cerveja.

Adriano Nazutto, Supervisor de Vendas,

Krones do Brasil

No entendimento da Krones, como fornece-

dora de linhas de envase e processos, os equi-

pamentos com alto grau de automação e um

sistema de gestão de informações integrado,

como o M.E.S (Manufacturing Execution

Systems), possibilitam alta produtividade,

confiabilidade e eficiência, assim como um

menor custo por garrafa produzida.

Alberto Marques, Sócio, i9 Opera

Gestão e Inovação em Operações

A história mostra que este tema foi e é até hoje

tópico relevante de produtividade e competiti-

vidade neste segmento. Sempre existiu uma

cultura muito forte na busca do que chama-

mos de ¨excelência operacional¨ em diversos

indicadores críticos e não críticos das áreas

de operações. As transformações nas indústri-

as de cerveja que nos trouxeram até aqui fo-

Marcelo Cozac, Diretor

McPack Equipamentos
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ram fundamentais, e hoje são agentes conso-

lidados de mudanças, como o conhecimento

e engajamento das pessoas na resolução dos

problemas; modelo de sistema de gestão es-

truturado nas operações; a incorporação do

processo de ¨melhoria contínua¨ na rotina do

dia a dia e, a disciplina na execução das bus-

cas por resultados referências. Este conjunto

de ações conectadas está vivo e, ainda nos

dias de hoje funciona e muito bem na busca

de melhorias de eficiência na operação e con-

tinua trazendo resultados excelentes. Mas nem

todos estão com um grau de maturidade em

todos os agentes transformadores, por isso

ter um bom diagnóstico para sabermos onde

estão e o que foi implantado com consistência

dos processos (As Is) é fundamental para se-

guirmos as transformações. Consolidar esta

fase é muito importante.

Narciso Vieira, Gerente Comercial, KHS

A eficiência operacional de uma empresa é o

reflexo das ações que são praticadas no dia a

dia da operação, objetivando usar o mínimo de

recursos para entregar produtos de qualidade.

Algumas ações como: Análise operacional,

Treinamento, Capacitação e Investimentos em

tecnologia podem te ajudar a chegar nos resul-

tados desejados.

Uma análise operacional evidenciando os pon-

tos de impacto a serem revisados, por exem-

plo, um ajuste no gráfico V da Linha, otimiza-

ção das rotinas operacionais, melhoria nos tem-

pos de setups etc., os resultados podem ser

imediatos como um aumento de eficiência e

disponibilidade.

Outro item importante é treinar e capacitar toda

equipe, visando distribuir a todos o conheci-

mento e a importância do conceito de eficiên-

cia operacional.

Entretanto, vale destacar que a análise opera-

cional ajuda a identificar gargalos ou deficiênci-

as nos equipamentos para focar os novos in-

vestimentos em manutenção, máquinas novas

e tecnologias onde realmente se faz necessário.

Narciso Vieira

Gerente Comercial, KHS Brasil
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COMO OTIMIZAR OS RESULTADOS

OPERACIONAIS?

Gustavo Assoni, Gerente Industrial,

Convenção

Para isso precisamos apoiar processos de pa-

dronização, assim como a elaboração e execu-

ção de planejamento estratégico, além de  um

profundo conhecimento do mercado.

Adriano Nazutto, Supervisor de Vendas,

Krones do Brasil

Estabeleça KPI´s, faça a gestão das não confor-

midades, e invista em tecnologia com siste-

mas de controles automáticos para que haja

padronização dos processos e controle de qua-

lidade. Assim, os resultados de eficiência ope-

racional serão otimizados.

Marcelo Cozac, Diretor,

McPack Equipamentos

A melhor forma de otimizar os resultados ope-

racionais é com a automação industrial, equipa-

mentos de ponta para otimizar o processo. Os

processos automatizados são mais eficientes.

Alberto Marques, Sócio, i9 Ópera

Gestão e Inovação em Operações

Na minha opinião o primeiro grande passo para

otimizar os resultados operacionais é ter uma

cultura organizacional muito bem alinhada aos

propósitos, com todos os níveis hierárquicos

muito bem alinhados (integração vertical) e com

controle de toda cadeia de fornecedores aos

clientes em um único sistema de gestão. Isto

é, evoluir e repensar nossas estratégias e pro-

cessos se adaptando mais rápido às necessi-

dades dos mercados e clientes.

David Servio, Gerente Comercial, KHS

Gestão da eficiência operacional é um impor-

tante passo inicial para melhoria dos resulta-

dos. A revisão nos processos, adequação de

layout, treinamentos a fim de reduzir o tempo

em algumas tarefas do dia a dia, também aju-

dam nessa otimização, como por exemplo: Pro-

cessos de CIP, troca de formatos, planejamen-

to de produções, logística interna, um eficiente

sistema supervisório de Linha e atividades co-

mo as de manutenção preventiva. Todas essas

ações precisam ser analisadas e monitoradas para

avaliar se os objetivos estão sendo alcançados.

David Servio

Gerente Comercial, KHS Brasil

MERCADO   Cerveja
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COMO A EFICIÊNCIA E A

FLEXIBILIDADE PODEM

CONTRIBUIR PARA A

COMPETITIVIDADE DAS

CERVEJARIAS?

Gustavo Assoni, Gerente Industrial,

Convenção

Hoje temos muitas possibilidades de negocia-

ção com fornecedores e também com clien-

tes, produtos exclusivos, volumes de produção,

inovação de mercado, conhecimento da con-

corrência e do mercado, que certamente con-

tribui para a competitividade das empresas.

Marcelo Cozac, Diretor,

McPack Equipamentos

Sendo eficientes, as cervejarias conseguem tra-

balhar com menor custo e maior rentabilida-

de. A flexibilidade é extremamente importante

para as cervejarias artesanais pois o processo

otimizado garante que a cerveja seja mais com-

petitiva com relação a prazos e custos. Fazer

cerveja na mão ou no semi-automático não dá!

Adriano Nazutto, Supervisor de Vendas,

Krones do Brasil

Investimentos em sistemas automatizados são

essenciais para uma cervejaria alcançar eficiên-

cia de produção industrial e flexibilidade para a

diversificação de produtos, além de conseguir

um aproveitamento melhor e mais adequado

de tempo e recursos, e consequentemente atin-

gir plenamente os objetivos estipulados com

ótimos resultados.

Alberto Marques, Sócio, i9 Ópera

Gestão e Inovação em Operações

Durante muito tempo Eficiência e Flexibilida-

de eram considerados condições opostas nas

indústrias pelo modelo de negócio das cerve-

jarias com grandes volumes, porém hoje são

fundamentais pelo novo negócio de portfólio e

inovação das empresas. Acredito que ainda

estamos em uma fase de transformação onde

não tiramos o melhor resultado final dos dois

atributos juntos mas estamos bem avançados

em algumas empresas.  A ruptura para o novo

modelo vem sendo construída com processos

flexíveis, metodologia ágil e grupos multifun-

cionais que começam a fazer parte da estraté-

gia das empresas. Veja por exemplo o caso de

Inovação, sempre presente em áreas especí-

ficas na maioria das indústrias (P&D), hoje é

core business e todos estão envolvidos em gru-

pos multifuncionais e novos aprendizados.

Alberto Marques, Sócio

i9 Opera Gestão e Inovação em Operações
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Bruno Brito

Diretor e Fundador, Cervejaria Dogma

Narciso Vieira, Gerente Comercial, KHS

Alta eficiência operacional tem como resulta-

do a redução nos custos operacionais, maior

previsibilidade de capacidade de produção e

consequentemente aumento na produtividade.

Hoje existem tecnologias que ajudam as cerve-

jarias a terem grande flexibilidade, permitindo

uma grande variedade de produtos e manten-

do eficiência e disponibilidade em alto nível,

permitindo que as cervejarias trabalhem com

uma ampla gama de produtos para atender as

exigências crescentes do mercado.

EFICIÊNCIA DOS INGREDIENTES

NA PRODUÇÃO

Bruno Brito, Cervejaria Dogma

Para obtermos eficiência dos ingredientes na

produção precisamos, acima de tudo, de forne-

cedores confiáveis que trabalhem com boas

matérias primas e que tenham estrutura para

armazenagem mantendo a qualidade dos insu-

mos. Isso, associado a equipamentos com tec-

nologias que aumentem a eficiência produtiva,

são pontos cruciais para extrair o máximo de

eficiência dos ingredientes.

Victor Marinho, Sócio e

Mestre-cervejeiro, Cervejaria Dádiva

Acredito que o fator chave para uma cerveja-

ria ter o máximo possível de eficiência é o labo-

ratório. Infelizmente, pouquíssimas cervejari-

as artesanais têm laboratório no Brasil. E é mui-

to difícil você ter repetibilidade sem esse inves-

timento. Então, eu acho que esse é um ponto

chave para a gente ter um processo eficiente e

recorrente de produção. É preciso investir em

tecnologia, em equipamentos de análise físi-

co-química e microbiológica para ter o máxi-

mo de eficiência no processo.

Rodrigo Veronese, Mestre-cervejeiro,

Brewine Leopoldina

Cada vez mais, as cervejarias devem procurar

parceiros estratégicos, que possam entregar

para ela qualidade, custo-benefício interessante

e que consigam colaborar no desenvolvimen-

to de novas receitas e estratégias de produção,

para que possam, cada vez mais, produzir com

foco na qualidade e não na quantidade.

MERCADO   Cerveja
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PESQUISA   Consumo

Energéticos crescem 32%
com destaque para a lata

Estudo mostra que

as despesas com água,

cerveja e outras bebidas

também seguem

tendências específicas

O
s consumidores brasileiros estão mais

abertos à experimentação de novos

produtos e em busca de indulgência.

De acordo com o estudo Consumer

Insights 2021, realizado pela Kantar,

essa tendência está em alta no merca-

do de bebidas. Isso porque itens me-

nos populares estão ganhando desta-

que. Os energéticos, por exemplo,

cresceram 32% em unidades consu-

midas em 2021, com destaque para o

segmento em lata, que apresentou um

aumento de 38% no ano.

Entre 2020 e 2021 as categorias

mais robustas do nicho (como refrige-

rantes, cervejas e suco em pó) registra-

ram uma queda de 1,3% de unidades.

Apesar disso, a média de bebidas na

cesta dos compradores cresceu de 5,5

itens em 2019 para 6 em 2021.
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O consumo de água, por sua vez,

reflete as diferentes realidades socio-

econômicas do País. A bebida de filtro

e torneira ganhou popularidade entre

todas as classes sociais, principalmente

C, D e E, nas regiões metropolitanas

de São Paulo e Rio de Janeiro.

A água mineral, por sua vez, cres-

ceu principalmente via classe C, na

gue forte dentro de casa. Comparado

ao período pré-pandemia, a categoria

teve aumento de 62% de ocasiões de

compra para casa no último trimestre

de 2021.

Também é possível notar mudan-

ças em relação às preferências do públi-

co por determinados formatos e emba-

lagens. Os rótulos premium são impul-

sionados por latas (de até 349ml) e gar-

rafas, consumidas individualmente ou

entre duas pessoas. Essas opções fi-

guram entre as favoritas das mulhe-

res, que são responsáveis por 51% do

crescimento dessas bebidas.

Enquanto isso, as cervejas de mar-

cas mainstream tendem a ser comparti-

lhadas entre duas a quatro pessoas. Os

rótulos são impulsionados, principal-

mente, pelas latas de 350 ml e latões.

Vale destacar que o público masculino

responde por 90% do crescimento des-

se segmento.

Relacionadas à

praticidade, as embalagens

mais compradas são as que

têm menos de cinco litros

região do Rio de Janeiro. Relaciona-

das à praticidade, as embalagens mais

compradas são as que têm menos de

cinco litros.

Brasileiros e a cerveja

Apesar do avanço da vacinação e

da retomada do funcionamento normal

dos bares, o consumo de cerveja se-
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O

EMPRESAS   Gestão

termo ESG (termo em inglês para Ambiental,

Social e Governança) traduz a própria susten-

tabilidade empresarial  e vem assumindo impor-

tância estratégica para as organizações, por uma

questão de manutenção da competitividade em

seus mercados de atuação. Muito comum no

mercado financeiro, o ESG vem ganhando rele-

vância nas discussões e publicações na mídia,

além de obter a atenção dos gestores corpora-

tivos, tanto no que diz respeito ao seu entendi-

mento quanto na aplicação de seus critérios na

realidade organizacional. Ser verde ou, em ou-

tras palavras, ser social e ambientalmente res-

ponsável, significa ter acesso à captação de

recursos financeiros a partir da emissão de títu-

los e/ou financiamentos, além de propiciar a

obtenção de vantagens preferenciais junto aos

potenciais investidores, ao mercado consumi-

dor e aos stakeholders em geral.

Sustentabilidade é um assunto que vem sendo

considerado pelas organizações já há algum tem-

po, contribuindo nesse sentido a adoção da agen-

da 2030 com os 17 Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável, que colocam holofotes em

assuntos de importância global como mudanças

climáticas, pobreza, energia limpa, recursos hí-

dricos, desigualdade de gênero, dentre outros.

As corporações estão sendo cobradas pelos le-

gisladores, que têm intensificado a regulação so-

bre o tema; pela população, interessada em con-

sumir produtos de empresas genuinamente com-

prometidas com seus propósitos e aspirações

e; pelos investidores, na busca de protegerem

seus rendimentos de riscos gerados por impac-

tos ambientais, sociais e/ou de governança.

Nesse contexto, surgem desafios como a

viabilização da logística reversa das embala-

gens pós-consumo em todo o território nacio-

nal, a intensificação dos esforços de melhoria

contínua para redução da geração de resíduos

Por Alaercio Nicoletti

O ESG entra na pauta corporativa

das empresas, mas precisa de

investimentos para vencer desafios

e gerar os resultados esperados

ESG e inovação:
uma questão de
competitividade
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No mundo fabril, novas tecnologias têm

permitido a redução contínua do consumo de

água para a produção de bebidas, por exem-

plo. Só o monitoramento do consumo de com-

bustíveis fósseis e as emissões de CO
2
 levan-

tam alertas nas indústrias, que forçam a otimi-

zação e o encontro de alternativas inovadoras

para substituição ou mesmo melhoria dos pro-

cessos. Mas a inovação não vive somente

de tecnologia, a necessidade de cir-

cularização de resíduos trou-

xe iniciativas como a des-

tinação de pneus usados

de caminhões para a con-

fecção de grama sintética

e o uso do lodo de fabrica-

ção da cerveja para cerâmi-

cas produzirem tijolos.

A tecnologia tem gerado

oportunidades e o raciocínio cientí-

fico em conjunto com os métodos de ino-

vação vem possibilitando aumentar a circula-

ridade de materiais e a responsabilidade social

e ambiental das corporações, o que só reforça

a agenda ESG, gerando redução de desperdí-

cios, aumento de eficiência operacional, além

da redução de riscos de impacto e acesso a

fontes de investimentos como incentivos fis-

cais ou lançamento de títulos no mercado fi-

nanceiro. ESG e inovação não é mais opção,

mas questão de competitividade.

1 https://www.pactoglobal.org.br/pg/esg#:~:text=ESG%20nada%20mais%20%C3%A9%20do,e%20consegue%20agir%20sobre%20eles.
2 http://www.ods.cnm.org.br/agenda-
2030#:~:text=Em%20setembro%20de%202015%2C%20os,n%C3%A3o%20deixar%20ningu%C3%A9m%20para%20tr%C3%A1s.
3 https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9
4 https://ourworldindata.org/ocean-plastics

 Alaercio Nicoletti

Gerente da Sustentabilidade do Grupo Petrópolis e

professor da Escola de Engenharia da Universidade

Presbiteriana Mackenzie

nas operações, efetivação da economia circular

nos ciclos produtivos, e a viabilização da re-

ciclagem e da simbiose de alguns rejeitos. E es-

ses desafios só podem ser superados com a

utilização do método científico, muita criativi-

dade e, inovação, como induz, por exemplo, o

desdobramento 9.4 do Objetivo de Desenvolvi-

mento Sustentável 9 da ONU: "Até 2030, mo-

dernizar a infraestrutura e reabilitar as in-

dústrias para torná-las sustentáveis,

com eficiência aumentada no

uso de recursos e maior

adoção de tecnologias e pro-

cessos industriais limpos e

ambientalmente corretos;

com todos os países atuan-

do de acordo com suas

respectivas capacidades".

Nesse sentido, a jornada da

transformação digital tem contribu-

ído com tecnologia para o aumento da ca-

pacidade analítica e oconsequente surgimento de

soluções, como a utilização de blockchainpara

assegurara rastreabilidade e a confiabilidade do

crédito de logística reversa, impedindo, por

exemplo, que uma mesma nota fiscal emitida

para uma indústria recicladora seja contemplada

mais de uma vez dentro do sistema de geração

de crédito.A criação de parcerias entre institui-

ções, Universidades e empresas como a Aliança

Agenda.Tech,organizada pela Firjan SENAI (Fe-

deração das Indústrias do Estado do Rio de Ja-

neiro), possibilitam a união de forças para o es-

tudo e a implantação de inovações para melhoria

na cadeia de reciclagem do plástico no Brasil (4o

maior produtor mundial de lixo plástico).
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A

EMBRAPA indica oito megatendências do agro brasileiro para os próximos anos

ESTRATÉGIA   Agro

ntecipar mudanças sobre o agro brasileiro e preparar

os tomadores de decisão para o que está por vir. Com

este propósito a Embrapa lança a Visão de Futuro do

Agro Brasileiro. A plataforma traz oito megatendências

que têm como base os estudos de futuro do Sistema

de Inteligência Estratégica da Empresa, elaborados a

partir de consultas a mais de 300 especialistas e lide-

ranças do agro brasileiro, consultas a 126 documentos

estratégicos e discussões em 37 oficinas técnicas.

"Nossa equipe de Inteligência Estratégica se dedi-

cou a identificar e estudar tendências, e várias delas já

vêm se consolidando sem que muitos não percebam

seus riscos ou oportunidades. Organizamos numa só

plataforma os sinais e tendências de maior consenso.

Além das 8 megatendências, o estudo traz informa-

ções já consolidadas no mundo da ciência, algumas

universais, mas que precisam ainda ser melhor co-

municadas, devido ao seu possível forte impacto para

o agro, os negócios, as pessoas e a vida no planeta",

explica o presidente da Embrapa, Celso Moretti.

Oito Megatendências
para os próximos 20 anos

As oito megatendências apontam um conjunto de

desafios para que o agro se mantenha competitivo e

sustentável num longo prazo.

8Megatendências
para o agro

brasileiro
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1
Sustentabilidade

"Menor pegada de carbono, conservação da água,

manutenção dos nutrientes do solo, uso controlado de

antimicrobianos e defensivos, valorização dos serviços agro

ambientais, redução de perdas e desperdícios e condições

adequadas de emprego e renda no campo", são as principais exigências

trazidas nesta megatendência, explica o presidente da Embrapa.

"Sustentabilidade será uma premissa", complementa.

Conceitos como bioeconomia aliada à economia circular e à economia verde

ampliaram seu espaço nas megatendências identificadas pela Embrapa e indicam a

necessidade cada vez maior de investimento na produção de insumos biológicos

(biofertilizantes e biopesticidas), por exemplo.

Adotar procedimentos como a rastreabilidade de todo processo produtivo da

cadeia, valorizar os produtos orgânicos para o mercado de alimentos,

atender os padrões de bem-estar animal, promover o crescimento da

indústria de bioinsumos em detrimento dos produtos de origem

fóssil e implementar o pagamento por serviços ambientais

deverão pautar o agronegócio nos próximos anos.
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ESTRATÉGIA   Agro
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Novos conceitos que devem
ser consolidados

Além das 8 megatendências, a plata-

forma traz também importantes con-

ceitos que devem se consolidar no Bra-

sil em um futuro próximo, entre eles:

saúde única, economia circular, comér-

cio justo, redução de perdas e desper-

dícios, vegetarianismo, veganismo e

flexitarianismo, cadeias de comercia-

lização curtas.

A Embrapa adotou o conceito de

Saúde única ou One Health considera-

do pela FAO para explicar a tendência

de integração de diferentes áreas e equi-

pes para a busca de respostas aos pro-

blemas mais relevantes da sociedade e

do ambiente, especialmente após a

ocorrência da epidemia global do

SARS-CoV-2. "Uma abordagem cola-

borativa, multissetorial e transdisciplinar

- nos níveis local, regional, nacional e

global - com o objetivo de alcançar re-

sultados de saúde ideais, reconhecendo

a interconexão entre pessoas, animais,

plantas e seu ambiente compartilhado",

destaca o estudo da Embrapa.
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EMPRESA   Comemoração

Fabricante brasileira

de vinhos, espumantes,

sucos e chás, comemora

oito décadas com harmonia

entre inovação, tecnologia

e tradição

ZANLORENZI
completa 80 anos
com investimentos
em inovação e tecnologia
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A
Zanlorenzi completa 80 anos com um

portfólio composto por 8 marcas e

mais de 50 rótulos entre vinhos, espu-

mantes, sucos e chás. É a terceira em

participação de mercado em vinhos de

mesa e uma das maiores companhias

do segmento no Brasil. Entre as prin-

cipais empresas do grupo, a marca de

bebidas saudáveis Campo Largo e a

marca de vinhos Campo Largo repre-

sentam a maior parcela de faturamento

do grupo, tendo o Vinho Campo Largo

Tinto Suave e Suco de Uva 1,35L co-

mo líderes de venda de seu portfólio.

Paixão transformada
em negócio

A história da Zanlorenzi começou

quando o navio Vapore, vindo da Itália,

desembarcou no Brasil em 1888, onde

estavam a bordo Romano Zanlorenzi e

seu filho Carlos, futuro fundador da

companhia. 54 anos depois, em 1942,

a paixão pela arte de produzir vinhos,

herdada do pai, fez com que Carlos Zan-

lorenzi, ao lado de sua esposa Júlia, fun-

dasse a Zanlorenzi & Irmão Ltda. Até

1973, além da produção, a fábrica tam-

bém dividia espaço entre armazenamen-

to, distribuição e comercialização dos

vinhos que, na época, era realizada pelo

casal. Poucos anos depois, a empresa

adquiriu uma propriedade no melhor

território para plantio de uvas do Brasil,

o Paralelo 30, localizado em São Mar-

cos, no Rio Grande do Sul.

Anos mais tarde, a Zanlorenzi &

Irmão ganhou nova fachada e mudou

de nome, passando a se chamar Vi-

nhos Campo Largo. A partir de outu-

bro de 2010, a empresa passou a se

chamar Grupo Vinícola Famiglia Zan-

lorenzi, administrada pela 3ª geração

da família, sob a atual presidência de

Giorgeo Zanlorenzi, neto de Carlos e

Júlia Zanlorenzi.

Outro grande marco para Zanlo-

renzi foi a entrada no segmento de be-

bidas não alcoólicas em 2015,

quando a companhia lançou su-

cos de frutas e vegetais. Nos

anos seguintes, a linha de su-

cos integrais foi ampliada e o

portfólio de produtos saudáveis

reforçado, até o ingresso da

nova categoria de mercado com

chás especiais e água de coco

em 2018. Passados 80 anos,

hoje a Zanlorenzi está presente

nos lares de todo o Brasil.

Tradição, inovação
e tecnologia

Ao longo dos 80 anos de his-

tória, muita coisa mudou no

mercado e no perfil dos consu-

midores. Para acompanhar tais

mudanças, a Zanlorenzi busca cami-

nhar ao mesmo passo dessas trans-

formações, provendo inovações cons-

tantes e investindo em tecnologia de

ponta, mas sem jamais esquecer de

suas raízes.

A base produtora do grupo possui

uma das maiores estruturas de termo-

vinificação do Brasil e está localizada

na Serra Gaúcha, na cidade de São

Marcos, Rio Grande do Sul. Sua infra-

estrutura conta com 53 mil m² de ter-

reno, 12 mil m² de área construída e

mais de 200 tanques com capacidade

para estocar até 30 milhões de litros,
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EMPRESA   Comemoração

além de processar até 150.000 quilos

de fruta por hora.

Além disso, a companhia possui

uma das maiores e mais modernas li-

nhas de envase da América Latina, lo-

calizada em Campo Largo, no Paraná,

que é composta por 5 linhas de envase

de alta performance com capacidade

de 55 mil garrafas por hora e proces-

so 100% automatizado. Com tecno-

logia alemã, o envase a frio asséptico

garante o frescor dos produtos com

longo shelf life e armazenagem em

temperatura ambiente.

Responsabilidade
social

A trajetória da companhia também

é guiada por valores que fazem a

diferença em âmbito social, cultu-

ral, econômico e ambiental.

Apoio à agricultura
familiar

A Zanlorenzi oferece

apoio técnico para mais de

2.000 famílias fornecedoras

das frutas, ervas e vegetais

usadas para a produção dos

vinhos, espumantes, sucos e

chás. Esta relação constitui a

confiança necessária em di-

versos sentidos. O agricultor

adquire a experiência e o

aprendizado necessários para

a prática do manejo, enquanto a

companhia tem a garantia de en-

trega de matéria-prima de qualida-

de sempre no prazo, além de

gerar renda e benefícios para

a economia local.

Práticas sustentáveis

O reaproveitamento de

matérias-primas é outra prá-

tica tradicional da empresa.

Durante o processo da ca-

deia produtiva das bebidas,

geralmente nem todas as

partes das frutas, como cascas, se-

mentes e cabos são transformadas

em suco. Quando descartadas, prin-

cipalmente em aterros, essas partes

podem trazer sérios problemas de

poluição ambiental. Por isso, to-

dos esses insumos são usados em

processos de compostagem e co-

processamento.

Eu Reciclo

A companhia ajuda a pro-

mover o desenvolvimento e a

operação de cooperativas de

reciclagem junto da EuReci-

clo, uma instituição que certifi-

ca a compensação ambiental

de todas as embalagens que a

Zanlorenzi coloca no merca-

do. Uma porcentagem das

vendas anuais da empresa vai

diretamente para as cooperativas de

reciclagem, garantindo que um

equivalente a todo o material pro-

duzido pelo grupo seja reuti-

lizado e não gere impacto para

o meio ambiente.

Educação para uma
vida mais saudável

Quanto mais cedo as crian-

ças aprendem sobre a impor-

tância da alimentação saudável

e da sustentabilidade, mais

conscientes e responsáveis elas

crescem e mais cuidado elas têm com

o meio ambiente. Por esse motivo, a

Zanlorenzi apoia instituições que edu-

cam e promovem uma alimentação

mais saudável para as crianças.

Próximos passos

Além da contínua pesquisa e de-

senvolvimento levando em considera-

ção as necessidades do consumidor

brasileiro, a Zanlorenzi também quer

crescer no exterior.

Atualmente as exportações repre-

sentam menos de 1% do faturamento

da empresa. No entanto, o plano é ele-

var este número para 4% até 2025.

Como passo inicial, recentemente a

Zanlorenzi enviou a primeira carga de

produtos para outro continente, desta

vez o africano.
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TESTE   Filtração

filtração de bebidas é um componente essencial

dos fluxos de trabalho de produção, principal-

mente para vinho e cerveja, mas também para

uma variedade de produtos como vinagre e

águas minerais. Os estágios finais de produ-

ção, logo antes do engarrafamento são especial-

mente críticos, pois podem envolver filtração

estéril com membranas que são propensas a

entupimento se o produto tiver uma carga de

partículas muito alta.

É aqui que o teste de filtrabilidade se torna

tão valioso. Este artigo mostra como, combi-

nando equipamentos de filtração com balan-

ças de laboratório de última geração, a Sartorius

visa automatizar os processos de teste de bebi-

das para otimizar a produção, reduzir os cus-

tos de filtração e diminuir o impacto ambiental

Teste de Índice de Filtrabilidade (FI)

O teste FI é usado rotineiramente para iden-

tificar vinhos (e outros líquidos no setor de

alimentos e bebidas) que correm o risco de

Teste de filtrabilidade de bebidas:
atingindo o equilíbrio certo

entupir o filtro final de membrana estéril duran-

te o engarrafamento. Ele mede partículas, co-

mo micróbios e cristais, e materiais coloidais,

como polissacarídeos, proteínas e compostos

fenólicos. Isso o diferencia das técnicas de dis-

persão de luz, como a medição de turbidez,

que medem apenas partículas potenciais de en-

tupimento da membrana. Estes pequenos co-

lóides podem levar ao entupimento da membra-

na e resultar no que parece ser um vinho mui-

to "limpo". O teste FI, portanto, fornece uma

determinação mais precisa da filtrabilidade de

um vinho do que outras técnicas.

A Sartorius oferece uma solução integrada

para testes FI que inclui um tanque de aço inoxi-

dável, válvulas, holder, regulador de pressão e

a balança de precisão Cubis® II MCA com o

software QApp FI instalado. Com esta solu-

ção, o FI é medido passando o produto por

um filtro de membrana de 0,45 µm a pressão

constante (2 bar/200 kPa) e a temperatura em

que o vinho a ser testado será armazenado na

adega. A balança monitora o peso do vinho fil-

A tecnologia de pesagem da Sartorius pode ser usada
para garantia de qualidade na indústria de alimentos e bebidas
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2. Cartuchos de filtração

� Clarifica e filtra todos os tipos de vinho, in-

cluindo a retenção de todos os microrganismos

� Preserva o caráter organoléptico do vinho

� Controla os custos de filtração

� Ajuda a conformidade com padrões e re-

gulamentações

� Jumbo Star Filtration Systems

3. Sistemas de filtração Jumbo Star

� Alta vazão e grande capacidade de filtração

� Múltiplas aplicações em todos os vinhos,

cervejas e outros produtos incluindo retenção

de partículas e redução do índice de entupi-

mento

� Baixo consumo de energia e zero lixo clas-

sificado

trado e o tempo (em segundos) necessário para

filtrar os volumes definidos. Os parâmetros

do produto são inseridos na tela da balança e

armazenados no banco de dados interno da

balança.

Produtos de filtração para testes
robustos de alimentos e bebidas

1. Sistema de teste de filtrabilidade

� Cálculo do FI totalmente automático

� Seleção de cálculos para vinho por méto-

dos franceses ou italianos
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4. Equipamento de teste de integridade

Sartocheck® mini

� Verificação automática da integridade dos

filtros de membrana usados no ambiente de

alimentos e bebidas

� Teste de decaimento de pressão e teste de

difusão (19 programas de teste diferentes)

� Pequeno e portátil com display LCD

� Capacidade de armazenamento para 200 re-

sultados de teste

� Transferência de dados fácil e confiável

para o PC

5. Sistema de teste de Filtrabilidade e de

aumento de  escala automatizado Zero-T

� Economize tempo otimizando os esquemas

de filtração e a compatibilidade do material, in-

cluindo o dimensionamento final do filtro

� A configuração flexível permite que testes

de ampliação sejam realizados com elementos

filtrantes planos ou plissados

6. Checagem de peso para bebidas

� Aplicativo de software QAPP006 para ba-

lanças Sartorius Cubis II MCA

� Controle de peso médio de mercadorias

embaladas de acordo com a 76/211/CEE

� Avaliação estatística de amostragens úni-

cas e estatísticas de lotes cumulativos

Software QApp integrado

O software pré-instalado na balança Cubis®

II (QAPP004) guia o usuário através do pro-

cesso de teste, medindo continuamente o volu-

me filtrado (peso) e o tempo. Com base nos

valores medidos, o software calcula automati-

camente a filtrabilidade por meio de dois méto-

dos possíveis, dependendo dos requisitos lo-

cais para a produção de vinho – o método fran-

cês ou o método italiano, que diferem em sua

abordagem de tempos e volumes de vinho fil-

trado. O resultado final é essencialmente o mes-

mo – um cálculo automático da filtrabilidade

que pode ser armazenado no software, impres-

so ou exportado através de uma conexão Ether-

net ou via porta USB.

Esta solução automatizada foi projetada para

evitar erros de manuseio e cálculo, prometen-

do resultados confiáveis que fornecem uma

previsão robusta do impacto nas membranas

de um vinho específico durante a filtração es-

téril na fase de engarrafamento. Juntamente

com outros sistemas da Sartorius, também

pode ajudar a reduzir a 'pegada' ambiental dos

fluxos de trabalho de análise de bebidas por

meio da reciclagem da água usada para limpe-

za e esterilização, recuperação de energia do

calor gerado durante a limpeza e otimização

do uso de consumíveis de filtração.

TESTE   Filtração
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EMBALAGEM   Tampas

liada aos principais fabricantes de bebidas do mundo, a Tetra Pak lança as pri-

meiras embalagens cartonadas com tampas não removíveis, (tethered caps, no

termo em inglês). A empresa  desenvolveu cinco novas soluções de tampas não

removíveis, que serão lançadas pela primeira vez no mercado europeu (Alemanha,

países Bálticos, Irlanda e Espanha, em diferentes categorias de produtos).

As tampas não destacáveis desempenham um papel importante na redução de

resíduos, uma vez que permanecem fixas à embalagem. A expectativa da com-

panhia é que a inovação, somada aos avanços como a introdução de plástico prove-

niente da cana-de-açúcar em camadas da caixinha - conteúdo renovável, favoreça a

redução da pegada de carbono da embalagem. Além disso, parte majoritária do

portfólio da Tetra Pak para tampas não removíveis apresenta uma quantidade menor

de plástico, podendo chegar a uma redução que varia entre 7% e 15%.

"Estamos investindo cerca de 400 milhões de euros no desenvolvimento e

implementação de soluções de tampas não removíveis, incluindo um investi-

mento de 100 milhões de euros realiza-

do no ano passado em nossa fábrica

de Châteaubriant, na França, para ace-

lerar esta produção. Com base nos vá-

rios projetos para nossas embalagens

com estas tampas, esperamos vender

mais de 1,5 bilhão de tampas até o

final do ano ", diz Marco Marchetti,

vice-presidente global de Distribuição

e Vendas de Materiais de Embalagens

da Tetra Pak.

Além disso, a companhhia também

planeja, até o final de 2022, equipar

cerca de 300 linhas de envase com

tampas não removíveis na Europa. No

Brasil, a solução será implementada

em momento posterior.

"Apesar de ser um anúncio ainda

restrito ao mercado europeu, ele refor-

ça o nosso compromisso com a sus-

tentabilidade e o nosso esforço contí-

nuo a fim de estudar e desenvolver

soluções que nos permitam chegar ao

modelo de embalagem para alimentos

e bebidas mais sustentável do mun-

do", diz, Danilo Zorzan, diretor de

Marketing da Tetra Pak Brasil.

Tetra Pak lança
embalagem com tampas
não removíveis

As novas tampas
foram desenvolvidas
para evitar a geração
de resíduos e acelerar
a transição para
materiais ainda
mais renováveis
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Com 33 bilhões de latas recicladas
em 2021, Brasil bate recorde
e atinge índice de 98,7%

SUSTENTABILIDADE   Recorde

consumo de bebidas em latas de alu-

mínio no Brasil cresce a cada ano e o

índice de reciclagem acompanha esse

crescimento.

Segundo dados divulgados pela

Recicla Latas, entidade criada pelos

fabricantes e recicladores de latinhas

para aperfeiçoar o sistema de recicla-

gem das latinhas no Brasil, o índice

de reciclagem em 2021 atingiu a mar-

ca inédita de 98,7%.

Em 2021, foram recicladas 415,5

mil toneladas ou 33 bilhões de unida-

des de um total de 33,4 bilhões de la-

tinhas consumidas. Os dados revelam

aumento na comparação com o perío-

do anterior, uma vez que, em 2020, o

índice  obtido foi de 97,4%, com

391,5 mil toneladas de latas recicladas

ou 31 bilhões de unidades.

"O Brasil consumiu e reciclou mais

de 33 bilhões de latinhas em 2021, com

índice próximo a 99%. Recorde na ta-

xa e no volume recuperado, o que de-

monstra, mais uma vez, que a latinha

é a embalagem para bebidas mais sus-

tentável", comemora Cátilo Cândido,

presidente executivo da Associação

Brasileira dos Fabricantes de Latas de

Alumínio (Abralatas).

O setor tem mantido o patamar de

reciclagem acima de 95% nos últimos

10 anos, evitando a emissão de 16 mi-

lhões de toneladas de gases de efeito

estufa e economizando o consumo de

energia elétrica em 70% ao longo de

todo ciclo de vida da Lata, o suficien-

te para abastecer por 1 ano todas as

casas de um estado como Goiás. Além

disso, o sistema de reciclagem brasilei-

ro gera renda para mais de 800 mil

catadores de materiais recicláveis,

profissionais fundamentais nas solu-

ções de coleta seletiva, triagem e des-

tinação adequada de resíduos sólidos

no Brasil.

Para o presidente da Abralatas,

com os resultados obtidos em 2021,

o Brasil se consolida como referência

mundial de economia circular, porque

consegue demonstrar o potencial de

renovação infinita da embalagem. "Es-

tamos entre os três países que mais

produz latas de alumínio para bebidas,

e em 1o lugar entre os que mais reci-

clam", comenta. "Acreditamos que es-

sa é uma vitória de todos os envolvi-

dos no bem sucedido sistema de reci-

clagem brasileiro, no qual fabricantes

e recicladoras são parte fundamental

do processo", afirmou.

Brasil recicla
quase 99% das latinhas
consumidas em 2021
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BrandZ Brasil 2021/22, elaborado pela Kantar, aponta
que as 50 maiores empresas alcançaram um valor total
de mercado de US$ 79,3 bilhões

MARKETING   Marcas

Itaú continua sendo a marca mais vali-

osa do País. Em 2021, o banco atingiu

um valor de mercado de US$ 8 bilhões.

As informações são do BrandZ Brasil

2021/22, produzido pela Kantar. Para

chegar ao resultado, o estudo faz uma

rentes. A amplitude reflete a diversida-

de da economia do País e fornece

informações a respeito dos negócios

que fazem o mercado circular. Os três

principais setores, por exemplo, são

Banco (que corresponde a 25% do to-

tal, com US$ 19,5 bilhões de valor),

Bebidas Alcoólicas (23% e US$ 18,1

bilhões, respectivamente) e Varejo

(13% e US$ 10,2 bilhões).

O Top 10 do BrandZ Brasil 2021/

22 contempla Brahma na segunda po-

sição (US$ 6,5 bilhões), Skol na quarta

(US$ 5,9 bilhões), Claro na quinta

(US$ 5,1 bilhões) e Magazine Luiza

na sexta (US$ 4,7 bilhões). Comple-

tam o ranking Petrobras (US$ 2,6 bi-

lhões), Vivo (US$ 2,6 bilhões) e An-

tarctica (US$ 2,4 bilhões).

Apesar de ser um misto de mar-

cas tradicionais e jovens, todas têm

um nome forte no mercado e conse-

guiram driblar os desafios dos últimos

dois anos por investirem em brand

equity. A estratégia visa entender como

os consumidores se conectam à em-

presa e, a partir desses dados, desco-

brir os pontos positivos que podem

ser trabalhados para fortalecer a pre-

sença no mercado.

BRAHMA é a segunda marca
mais valiosa do Brasil

análise financeira rigorosa de cada

empresa ao longo do ano e também

avalia o ponto de vista do consumidor.

Esta edição contempla 50 empre-

sas que atuam em 15 categorias dife-

ITAÚ
BRAHMA
BRADESCO
SKOL
CLARO
MAGAZINE LUIZA
NUBANK
PETROBRAS/BR
VIVO
ANTARCTICA

# 1
$ 8.080
BANCOS

# 2
$ 6.521
ÁLCOOL

# 3
$ 5.964
BANCOS

# 4
$ 5.926
ÁLCOOL

# 5
$ 5.926
FORNECEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES

# 6
$ 4.736
VAREJO

# 7
$ 3.591
BANCOS

# 8
$ 2.639
ENERGIA

# 9
$ 2.630
FORNECEDOR DE TELECOMUNICAÇÕES

# 10
$ 2.469
ÁLCOOL
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Estudo mostra que ocasiões especiais

e conhecer um rótulo diferente

são situações que mais motivam a

compra da bebida

VINHO   Pesquisa

A supremacia do vinho entre as pre-

ferências dos brasileiros é comprova-

da mais uma vez. Uma pesquisa reali-

zada pela Wine, em parceria com a

MindMiners, mostra que a bebida é a

preferida de quase metade dos entre-

vistados – 49%. O estudo “O Merca-

do de Vinhos” revela alguns impactos

da pandemia no consumo de vinhos e

novos hábitos de compra.

O levantamento foi realizado em

outubro de 2021, com cerca de 900

homens e mulheres, de todas as re-

giões do Brasil, que compraram vi-

nhos nos últimos 18 meses antes da

pesquisa e a partir de R$ 30 o preço

da garrafa.

Uma das conclusões da pesquisa

é que a pandemia de Covid-19 trouxe

novos hábitos de consumo de vinho.

Os resultados mostram que 20% dos

brasileiros passaram a beber vinho em

ocasiões diferentes e 15% disseram

passar a beber sozinhos. Outros 6%

revelaram apreciar um bom vinho com

novas companhias, enquanto 5% be-

bem dentro de casa.

O levantamento aponta que a fre-

quência de tomar vinho mudou para

43% dos brasileiros, sendo que neste

universo 28% aumentaram o consu-

mo da bebida e 16% reduziram. O es-

tudo mostra ainda que os brasileiros

bebem vinho em média 5,6 vezes por

mês: 17% afirmaram consumir duas

vezes por semana e 12% de três a qua-

tro vezes por semana. Já 20% elegem

somente um dia da semana para o

consumo de bebida alcóolica.

Ao serem perguntados sobre as

ocasiões de compra do vinho, 51%

dizem que aproveitam sempre uma

oferta interessante, enquanto 43% es-

colhem a bebida para um jantar espe-

cial ou quando recebem convidados.

Já para 42%, a compra de vinho

acontece ao se deparar com um rótu-

lo diferente. Para 40%, a motivação é

o término do estoque da bebida em ca-

sa. Quando fazem uma compra de vi-

nho, 42% dos brasileiros adquirem duas

Vinho é a bebida
preferida de 49%
dos brasileiros



43www.engarrafadormoderno.com.br

O levantamento aponta

que a frequência de tomar

vinho mudou para

43% dos brasileiros,

sendo que neste universo

28% aumentaram o

consumo da bebida

garrafas, mas 18% têm o hábito de le-

var para casa três garrafas por vez.

“Cada vez mais vemos que a rela-

ção entre o consumidor e o vinho está

muito pautada pela experiência e isso

reflete desde o momento da compra até

o consumo. O nosso mercado vem se

desenvolvendo com a entrada de no-

vos tomadores de vinhos e a versatilida-

de fez dele a bebida perfeita para todas

as ocasiões”, afirma Laura Barros, Di-

retora de Marketing da Wine.

Consumo por cidades

A pesquisa aponta também que o

aumento da frequência de consumo

de vinhos foi mais expressivo em al-

gumas cidades: Belo Horizonte (37%),

Fortaleza (37%), Campinas (37%),

Recife (35%) e São Paulo (32%). Na

capital do Ceará, por exemplo, 18%

dos entrevistados afirmaram que o

hábito de tomar vinho começou na

pandemia.

Em São Paulo, os paulistanos be-

bem vinho em média 7,1 vezes por

mês, enquanto Belo Horizonte tem o

menor consumo: 4,7 vezes por mês.

Já quem mora em Campinas, no mês,

bebe vinho em média 6,4 vezes, no

Rio de Janeiro 6,3 vezes, em Fortale-

za 5,8 vezes, em Porto Alegre e Reci-

fe 5,7 vezes e em Curitiba 5,6 vezes.

Na hora de escolher um rótulo,

53% dos consumidores usam sites e

aplicativos das marcas para obter mais

informações. Recomendações de ami-

gos e familiares são a opção de 43%.

Há ainda quem recorre a redes soci-

ais, como Facebook (17%) e Insta-

gram (34%) para escolher qual vinho

comprar.
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O

TECNOLOGIA   Gamificação

Employee Experience Design and Analytics tem

sido destacado por diversas pesquisas como

uma das principais tendências dentro das es-

tratégias de Gestão do Capital Humano. O uso

de Analytics na Gestão de Pessoas (People Ana-

lytics) oportuniza alinhar recursos necessári-

os em termos de tecnologia, pessoas e proces-

sos. Esse alinhamento, durante a jornada pro-

fissional do colaborador, é essencial para ge-

rar uma melhor experiência.

A última pesquisa da Deloitte sobre Tendên-

cias Globais de Capital Humano mostrou que

59% dos líderes de Recursos Humanos e de

Negócios não se consideram "prontos" para

enfrentar o desafio de melhorar a experiência

dos seus funcionários. Complementarmente,

o futurista Jacob Morgan analisou 252 empre-

sas e compilou seus estudos no livro intitulado

"The Employee Experience Advantage", onde

Employee Experience Design
and Analytics e seu impacto nos negócios

destacou que apenas 6% das empresas partici-

pantes investiam em Employee Experience.

People Analytics pode ajudar as empresas a

entenderem o que faz com que as pessoas: par-

ticipem, tenham bom desempenho, permaneçam

na organização, sejam bem-sucedidas e ainda

quais motivos as fazem se sentir atraídas pelas

oportunidades que são oferecidas. Ainda assim,

segundo pesquisas da Employee Benefits and

Equiniti, apenas 3 em cada 10 RHs usam People

Analytics atualmente para calcular o custo, o ROI

e o impacto das recompensas e benefícios. Se-

gundo um artigo da Harvard Business Review,

71% dos CEOs afirmam que o capital humano é

uma fonte importante de vantagem competitiva.

Mas como Employee Experience
pode ser alinhado ao People
Analytics?

A análise da experiência dos funcionários

está diretamente correlacionada às ações de

Por Elenise Rocha

O uso de Analytics na Gestão de Pessoas (People Analytics)
portuniza alinhar recursos necessários em termos

de tecnologia, pessoas e processos
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eles se realizam através do trabalho, o que po-

deria levá-los a perceber que a baixa motiva-

ção de uma determinada área é a causa subja-

cente do desempenho insuficiente.

Um ponto muito importante é que as organi-

zações, provavelmente, já tenham as pessoas

com as habilidades necessárias para fazer parte

de uma equipe de People Analytics, e essa equi-

pe, à princípio, pode ser considerada parte do

RH. Porém, à medida que a equipe cresce e evo-

lui, pode se tornar independente da área.

Como comprovar a importância
de se desenvolver Employee
Experience Design and Analytics
nas organizações?

Segundo artigo publicado pela KPMG é

comprovado que uma vez que a experiência

seja eficiente, coesa e rica, gera engajamento

People Analytics. Ao mapear as experiências co-

letivas, identificam-se as melhores ações para

serem aplicadas no nível individual. A jornada

da experiência do funcionário permite que a or-

ganização avalie desde antes do seu ingresso

até o último dia de trabalho. Com efeito, uma

boa experiência do funcionário impulsiona uma

boa experiência do cliente, além de ter um im-

pacto significativo nos resultados do negócio.

E como medir o Employee
Experience?

Utilizando o People Analytics. Para Jacob

Morgan, para melhorar a experiência dos fun-

cionários, as empresas com visão de futuro

devem criar uma equipe de People Analytics

responsável pelo gerenciamento dos dados dos

funcionários, incluindo salário, níveis de en-

volvimento, estruturas de equipe, demografia,

níveis de desempenho e formação educacio-

nal. A principal tarefa desta equipe consiste em

analisar consistentemente esses dados e suge-

rir ações com base em suas descobertas. Por

exemplo, a equipe pode encontrar uma correla-

ção entre tournover dos funcionários e como
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dos funcionários, contribui para o orgulho, atrai

e retém talentos. Essas percepções devem ser

usadas para melhorar os principais atributos

dos estágios do ciclo de vida do funcionário,

desde o processo de aquisição, integração, trei-

namento, orientação profissional e feedback de

desempenho, tornando a organização mais inte-

ligente, autêntica e precisa nas suas decisões.

Um relatório publicado pela IBM e pela Glo-

boforce intitulado "O impacto financeiro de

uma experiência positiva do funcionário" con-

firma o que a maioria dos profissionais de RH

reconhece há anos: que há uma forte ligação

entre a experiência do funcionário e os resulta-

dos financeiros da organização. O estudo in-

cluiu mais de 22.000 trabalhadores em 45 paí-

TECNOLOGIA   Gamificação

Elenise Rocha

Diretora da Rb Learning, Gamification Researcher,

Facilitadora da Metodologia Lego Serious Play

Trabalhe os líderes e gerentes para que produzam mudanças positivas e mensuráveis, envolvendo a

experiência holística dos funcionários;

ses e territórios. Entre suas principais descober-

tas está o fato de que as organizações que mais

investem em Employee Experience reportaram

obter quase três vezes o retorno sobre os ati-

vos e dobraram o retorno sobre as vendas.

Nos próximos anos veremos muitas organi-

zações utilizando Employee Experience Design

and Analytics. Desta forma, o RH poderá de-

sempenhar um papel ainda mais significativo,

ajudando a desenvolver a cultura, pessoas, pro-

cessos e tecnologias alinhadas às estratégias

do negócio.

E NA PRÁTICA, POR ONDE COMEÇO?

Adote uma estratégia para medir eventos com maior frequência.

Desenvolva a mentalidade ágil, compreendendo melhor o vínculo entre o que os funcionários estão

vendo, pensando, falando e fazendo;

Criei mais pontos de contato para gerar diálogo contínuo com os funcionários e acelerar a medição

de eventos essenciais da sua jornada;

Considere que a experiência do funcionário é diferente para diferentes partes/áreas da organização;

Avalie as práticas no local de trabalho e em nível de toda a organização;

Considere um primeiro passo reavaliar o processo de integração dos novos colaboradores;

Avalie o ciclo de vida completo e diário de um funcionário, encontre os momentos que importam

nessa jornada e canalize seus esforços em melhorá-los;
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Tecnologia italiana está presente em mais de 70% das vinícolas em todo o mundo

EVENTOS  Internacional

SIMEI foca em tecnologia
e sustentabilidade

D
o vinhedo às adegas, do engarrafamen-

to à embalagem, e muito mais. Toda a

tecnologia aplicada à cadeia de for-

necimento de vinhos e bebidas estará

presente no Simei, exposição in-

ternacional de equipamentos enológi-

cos e engarrafamento de bebidas, or-

ganizado pela Unione Italiana Vini (UIV),

que acontecerá na Fiera Milano (Rho)

de 15 a 18 de novembro de 2022.

Depois de uma parada forçada em

2021, a 29° edição bianual retorna em

novembro com quatro dias de even-

to. Os visitantes  poderão conhecer

equipamentos, embalagens, produtos
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e serviços de grandes players globais

com foco em tecnologia, inovação,

processos verdes nos vinhedos e nas

vinícolas. O Simei é dirigido às indús-

trias de bebidas, alimentos líquidas,

óleos vegetais, cerveja, destilados,

além de vinhos e derivados.

Sustentabilidade é um dos temas

centrais desta edição, que contará com

eventos especificamente dedicados a

modelos de negócios verdes, como

aqueles que serão organizados pela

Sustainable Wine Roundtable (SWR),

uma coalizão global e independente

que inclui todos os atores do setor vi-

tivinícola que buscam definir e dis-

seminar as práticas e padrões de sus-

tentabilidade na produção de vinhos.

Este também é um tema central pa-

ra o Desafio de Inovação, competi-

ção que homenageia inovações tecno-

lógicas no setor e que a partir deste

ano, além do "Prêmio Inovação Tec-

nológica SIMEI 2022" e do "Novo SI-

MEI 2022", entregará o "Prêmio Ino-

vação Verde SIMEI 2022".

As tecnologias concorrentes ao tí-

tulo de "Prêmio De Inovação Verde SI-

MEI 2022" mostrarão uma melhoria

no campo da mitigação climática, da

economia circular ou do consumo de

água e energia, conforme previsto no

Regulamento da UE 2020/852 de 18

de junho de 2020.

O Simei dedicará uma área para a

segunda edição do I.G.A. Beer Chal-

lenge, uma competição internacional

dedicada à Italian Grape Ale, que será

realizada pela primeira vez no Simei,

para fomentar e promover o mundo

cervejeiro italiano. Outro evento é uma

conferência promovida em colabora-

ção com a Assobibe, AssoBirra e Mi-

neracqua que vai comparar as quatro

cadeias de produtos representadas (be-

bidas, cerveja, água e vinho).

Acesse o site do Simei para conferir as

novidades - www.simei.it
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O

EMPRESAS   Resultados

Grupo Krones começou muito bem

o ano financeiro de 2022. As empre-

sas da indústria de bebidas mostra-

ram forte interesse em investir du-

rante o primeiro trimestre deste ano.

A entrada de pedidos de janeiro a

março de 2022 aumentou substan-

ciais 45,4% em comparação com o

mesmo período de 2021, passando

de 1,06 bilhão de euros para 1,55 bi-

lhão de euros. Esta é a maior entra-

da de pedidos para um único trimes-

tre em toda a história da Krones.

O Grupo Krones também se bene-

ficiou de um gerenciamento de produ-

ção flexível, o que favoreceu o desem-

penho de sua receita no primeiro tri-

mestre. A utilização da capacidade de

produção permaneceu estável, apesar

da escassez global de materiais e de

cadeias de fornecimento apertadas,

permitindo assim um aumento de

12,9% na receita na comparação anu-

al, atingindo a cifra de 987 milhões

de euros.

Houve também melhora nos indi-

cadores de lucratividade do Grupo

Krones. O EBITDA cresceu 13,7% de

janeiro a março de 2022 em relação

ao mesmo período do ano passado,

chegando a 87 milhões de euros (em

2021 foi de 76,5 milhões de euros). A

margem EBITDA melhorou ligeira-

mente de 8,7% no ano anterior para

8,8%. A Krones conseguiu compen-

sar os custos mais altos de materiais,

frete e viagens graças a amplas medi-

das para aumentar a eficiência de sua

produção e aos efeitos iniciais dos au-

mentos de preços em suas máquinas

e linhas de envase e embalagem.

Para o Grupo Krones, o ambiente

de negócios, no entanto, continua de-

safiador. As incertezas incluem escas-

sez de materiais e problemas nas ca-

deias de suprimentos globais, riscos

políticos na Europa e em outras par-

tes do mundo, e uma forte inflação

em muitos países.

As previsões para todo o ano de

2022 são baseadas na suposição de

que a guerra na Ucrânia não sofrerá

uma escalada ainda maior, e que o

lockdown relacionado à pandemia do

novo coronavírus na China será limita-

do a algumas semanas.

Com base nas perspectivas macro-

econômicas predominantes e no de-

senvolvimento atual esperado dos

mercados relevantes para a Krones, a

empresa prevê um crescimento de re-

ceita de 5% a 8% em 2022, com boas

chances de atingir o limite superior

dessa faixa de orientação.

Krones tem aumento histórico  de pedidos
e de receita no primeiro trimestre

Entrada de pedidos teve alta de 45,4%, maior marca

já registrada pela empresa em três meses; receita aumentou 12,9%






