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APEX-BRASIL EM BUSCA 
DA MELHORIA DAS 

EMBALAGENS

POR THAIS MARTINS

Gerência de Inovação e Design da 
Apex-Brasil firmou contrato com 
o Instituto de Embalagens para o 
desenvolvimento de um novo pro-
jeto destinado a apoiar a melhoria 

das embalagens brasileiras: o Inova Embala. O 
projeto foca no setor de alimentos e bebidas e 
contempla o processo de sensibilização para ino-
vação em embalagens considerando pontos críti-
cos como: certificações e normas internacionais, 
novas tecnologias, novos materiais e estudo das 
culturas de consumo nos mercados internacio-
nais. A gerente executiva de competitividade e 
inovação da Apex-Brasil, Márcia Nejaim revelou 
os detalhes do projeto, o motivo pela escolha do 
Instituto de Embalagens, entre outros pontos. 

Revista PACK: A Apex-Brasil e o Instituto de 
Embalagens estão juntos no Inova Embala. 
Pode nos contar sobre o projeto?

Márcia Nejaim: O Inova Embala prevê a realiza-
ção de workshops, seminários e clínicas de aten-
dimentos individuais às empresas, para que elas 
entendam a importância da embalagem para a 
competitividade e conheçam as tendências, as 
novas tecnologias, materiais, certificações e nor-
mas internacionais. Este projeto leva em conta 
que uma embalagem inovadora e com um bom 
design pode ajudar a conquistar os disputados 
espaços nos pontos de venda, podendo elevar o 
valor da mercadoria e, consequentemente, au-
mentar as exportações. A iniciativa teve início 
em novembro de 2014 e já atendeu a 44 empresas. 
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É importante destacar que o Inova Embala tem poucos meses de atuação, 
mas ele é fruto de uma iniciativa anterior, o Design Embala, que teve 
excelentes resultados. Em um ano de atividade, o Design Embala 
desenvolveu um portfolio de ações beneficiando mais de 150 empresas 
dos setores de cafés especiais, cachaça, vinho, doces, alimentos e bebidas. 

PACK: Como se deu essa parceria com o Instituto de Embalagens?

Nejaim: Sempre estamos buscando parceiros que possam nos auxiliar nos 
objetivos que traçamos na Agência. Quando elaboramos o primeiro projeto 
com foco em design de embalagens com a Associação Brasileira de Embalagem 
(ABRE), que foi muito exitoso, percebemos que precisávamos trazer novos 
parceiros para discutir também a questão da inovação nas embalagens. Aos 
poucos fomos conhecendo a reputação do Instituto de Embalagens e também 
as sinergias que já tinha com vários outros parceiros setoriais da Apex-Brasil.

O projeto começou este ano e já temos um excelente balanço das ações que 
temos feito em conjunto, trazendo para o empresário, por meio das clínicas 
individuais, uma visão sobre as diversas possibilidades que a embalagem pode 
trazer em mercados específicos onde estas empresas atuam e podem se tornar 
ainda mais competitivas. A experiência internacional do Instituto chamou 
muito a nossa atenção. A embalagem, sobretudo no setor de alimentos, 
tem um impacto enorme nos custos de produção e transporte, na comu-
nicação com o consumidor final e no shelf life dos produtos, por exemplo.

PACK: Qual a importância do 
Inova Embala para o mercado de 
embalagens? 

Nejaim: Temos visto que a estra-
tégia de sensibilização por meio de 
workshops e as clínicas individuais 
com as empresas têm modificado 
a mentalidade dos empresários 
e das pessoas envolvidas no que 
tange a importância de se ter uma 
embalagem que comunique o que 
o produto, de fato, representa. 
Temos visto um avanço impor-
tante, pois diversas empresas têm 
feito alterações significativas em 
suas embalagens. Como a maioria 
é composta de empresas expor-
tadoras, elas têm feito alterações 
com foco nos mercados onde 
exportam, o quê, na medida em 
que acompanhamos a evolução das 
exportações, pode se demonstrar em 
um aumento da competitividade e 
das exportações dessas empresas. 

Espero que a gente comece em 
breve a colher os frutos deste pro-
jeto, averiguando que de fato as 
empresas têm aumentado as expor-
tações em virtude das mudanças 
que o projeto tem causado nas 
estratégias de negócios, por meio 
de uma embalagem mais adequada 
para os mercados trabalhados. 

PACK: Conte-nos um pouco sobre 
sua trajetória profi ssional.

Nejaim: Sou formada em admi-
nistração de empresas pela Uni-
versidade de Pernambuco, com 
Pós-graduação em Marketing pela 
Fundação Getúlio Vargas e Gestão 
pela Harvard Extension School. 
Por meio do Chevening Fellowship, 
estudei também Responsabili-
dade Corporativa na Nottingham 
University, na Inglaterra. Antes 
de trabalhar na Apex-Brasil, onde 
estou desde 2005, atuei no setor 
privado no segmento de consul-
toria estratégica, nos setores de 
tecnologia da informação e varejo. 

PACK: Como tem sido sua partici-
pação na Apex-Brasil?

Nejaim: Entrei na Apex-Brasil 
por meio de um processo sele-
tivo e iniciei minhas atividades 
na inteligência comercial, em 
2005. Na época, a equipe tinha a 
incumbência de estruturar a área 
que é um dos principais pilares 
para uma promoção de exportação 
eficiente. Aprendi muito e até 
hoje aprendo com as pessoas que 
estão agora lá, fazendo trabalhos 
fantásticos. Posteriormente, in-
gressei na unidade de atração de 
investimentos para também estru-
turar este departamento. Atual-
mente, estou na Gerência Execu-
tiva de Competitividade e Inovação, 
atuando em projetos relacionados 
à internacionalização, sustentabi-
lidade, inovação e design e gestão 
para exportação, como ferramentas 
para o aumento da competitivi-
dade das empresas exportadoras. 

A Agência proporciona um ambiente 
de aprendizado constante e nos 
preocupamos em avaliar constante-
mente se o que fazemos está agre-
gando aos negócios das empresas, 
assim estamos aprimorando a men-
suração e acompanhamento dos 
resultados. Espero poder continuar 
contribuindo para estes desafios.

PACK: Você atua em projetos liga-
dos à sustentabilidade, inovação, 
design e internacionalização. 
Quais foram as principais conquis-
tas sobre isso durante sua gestão?

Nejaim: Olhando a trajetória da 
gestão das empresas e, em particular 
as questões ligadas à exportação, 
estes são temas relativamente novos. 
Estamos atuando com isso há 
cerca de três anos, de forma mais 
preponderante. Nossos desafios 
estão relacionados à geração do 
debate para o entendimento de que 
as estratégias ligadas à inovação e, 
mais detalhadamente, o design, 
a sustentabilidade e a criação de 

novos modelos de negócios para 
mercados internacionais podem 
ser instrumentos importantes 
de diferenciação e agregação de 
valor, levando as empresas a um 
patamar de competitividade maior. 

Muitas vezes, estes investimentos 
são vistos como custos ou em 
alguns casos, as empresas não 
sabem como começar. Parte do 
nosso trabalho tem sido também 
em auxiliar em possíveis caminhos, 
montando parcerias, como a que te-
mos com o Instituto de Embalagem, 
com o Centro Brasil Design e com o 
Centro de Sustentabilidade da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), que 
possam nos auxiliar nestas traje-
tórias com os exportadores. Em 
alguns desses projetos, temos 
visto que as empresas, ao final da 
iniciativa com a Apex-Brasil, têm 
investido cerca de cinco vezes o 
que a Agência investiu, o que é 
um grande indicador de que a 
semente plantada gerou frutos. 
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PACK: Você implantou um projeto 
inovador em parceria com o Banco 
Mundial...

Nejaim: Quando iniciei os tra-
balhos na unidade de atração de 
investimentos estrangeiros diretos 
da Apex-Brasil, em 2008, atuá-
vamos na implantação de uma 
estrutura profissional com equipe, 
processos e programas para atrair 
investimento estrangeiro para o 
Brasil, como acontece em vários 
países ao redor do mundo. Nós 
tínhamos o desafio adicional de 
criar uma rede nacional para atra-
ção de investimentos. Foi quando, 
em parceria com o Banco Mundial, 
elaboramos as estratégias e criamos 
as condições para fazer um trabalho 
de atração de investimentos que 
impactasse a economia brasileira 
e que, sem nossa contribuição, 
não necessariamente viriam para o 
Brasil, país onde as principais em-
presas mundiais já estão instaladas. 

Um exemplo claro de nossa atu-
ação foi o trabalho que fizemos 
com alguns estados, como o Pará e 
Pernambuco, para criarem suas pró-
prias estruturas e avançar em um 
trabalho integrado, como Estados 
piloto deste projeto que teve sua 
continuidade. Outro exemplo foi 
nossa atuação de destaque na atra-
ção do Global Research Center da 
General Electric, fazendo com que 
o CEO global da GE, Jeff Inmelt 
fizesse o anúncio da vinda do cen-
tro na sede da Agência, em 2010. 

PACK: E como está o Brasil em 
relação às exportações? O que 
a Apex tem feito para promover 
os produtos e serviços brasilei-
ros e atrair investimentos para 
setores estratégicos da economia 
brasileira?

Nejaim: O Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) está elaborando 
um Plano Nacional de Exportações, 
que será lançado em breve, para 
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Apex-Brasil atua alinhada ao MDIC 
e temos desenvolvido, ao longo 
dos últimos anos, diversas ações 
de promoção dos produtos e ser-
viços brasileiros no exterior, de 
estímulo ao incremento da compe-
titividade nacional e de atração de 
investimentos estrangeiros diretos. 

Em 2014, as empresas partici-
pantes dos projetos da Agência 
exportaram US$ 62,02 bilhões, 
representando um aumento de 
US$ 15,65 bilhões ou 33,8% a 
mais que em 2013, enquanto as 
exportações do Brasil, em ge-
ral, caíram 7,1%. Na questão de 
investimentos, em 2014 as em-
presas atendidas pela Apex-Brasil 
anunciaram o recebimento de 
IED da ordem de US$ 4,7 bilhões, 
entre investimentos produtivos e 
investimentos em participação.  

PACK: Qual setor da economia 
brasileira que tem se destacado 
na exportação? 

Nejaim: Nos projetos que apoia-
mos, temos acompanhando um 
desempenho crescente nos últi-
mos anos, sempre comparando 
com empresas que não são apoia-
das pela Agência de segmentos 
similares. Posso desatacar os seto-
res de curtumes, rochas ornamen-
tais, cerâmicas, fármacos, alguns 
subsegmentos de máquinas e equi-
pamentos, cosméticos, produtos 
para animais de estimação e vários 
dos setores de alimentos e bebidas, 
como é o caso do setor de cafés 
especiais, mel e carnes, para men-
cionar alguns mais significativos.  

PACK: Para finalizar, pode dar 
uma visão geral sobre as inicia-
tivas da Apex-Brasil?

Nejaim: Entre diversificadas ações 
de promoção comercial, que visam 
a fortalecer a imagem e o posicio-
namento do Brasil e dos produtos 
e serviços brasileiros no exterior, 

destacam-se missões comerciais, 
rodadas de negócios, participações 
em grandes feiras internacionais 
e visita de compradores, inves-
tidores e formadores de opinião 
estrangeiros para conhecer a estru-
tura produtiva brasileira. Já em 
relação à atração de Investimentos 
Estrangeiros Diretos para o Brasil, 
atuamos com foco em setores 
estratégicos para o desenvolvimento 
da competitividade das empresas 
brasileiras e do País. A Agência 
trabalha na identificação de opor-
tunidades de negócios e apoia o 
investidor estrangeiro durante sua 
tomada de decisão no processo. 

Posso detalhar melhor as inicia-
tivas que estão sob minha respon-
sabilidade, que são dedicadas a 
auxiliar as empresas exportadoras 
a serem mais competitivas. Para 
dar conta deste desafio, atua-
mos em várias frentes, buscando 
envolver as empresas nos projetos, 
convencendo-as da importância de 
olhar para o longo prazo. Afinal, 
estamos falando da construção de 
uma cultura de inovação e design, 
da melhoria na gestão, de práticas 
de sustentabilidade e, para isso, 
precisamos do compromisso e 
do investimento das empresas.

Em Inovação e Design, o nosso 
objetivo é inserir o tema da gestão 
da inovação e do design nas ações 
e na cultura das empresas que 
apoiamos. As iniciativas desta área 
focam na necessidade de fomentar 
a criação de produtos inovadores 
e competitivos no mercado inter-
nacional, preparando empresas 
para a promoção de exportações 
diferenciadas, com valor agre-
gado e inovação tecnológica, 
mostrando um Brasil diferente e 
modificando a dinâmica interna 
das empresas. Neste sentido, 
temos dois projetos bastante 
relevantes: o Design Export e o 
Inova Embala, já explicado acima. 

O Design Export, cuja primeira 
edição está sendo encerrada neste 
mês, resultou no desenvolvi-
mento de 100 inovações – seja 
lançamento de novos produ-
tos ou melhorias em embala-
gens, branding e comunicação 
visual. O programa funciona como 
uma ponte entre os empresários 
e os designers, estimulando o 
uso do design como ferramenta 
para a inovação. Os participantes 
recebem apoio para identificar os 
profissionais mais adequados às 
suas necessidades e têm acesso 
a recursos financeiros para a 
contratação do serviço de desen-
volvimento do produto inovador. 

No nosso trabalho de internacio-
nalização, o objetivo é desenvolver 
soluções para a formulação e imple-
mentação de estratégias que 
viabilizem a ampliação das ope-
rações internacionais de empresas 
brasileiras. Para isso, oferecemos 
serviços para auxiliar a empresa 
na definição da sua orientação 
estratégica, análise de mercado 
e gestão internacional, além de 
atendimentos individualizados 
por meio da parceria desta Gerên-
cia com a equipe dos escritórios 
da Apex-Brasil no exterior. Este é 
um trabalho complexo e de longo 
prazo, mas no qual temos tido 
excelentes resultados também.

Com relação à sustentabilidade, 
o objetivo é auxiliar empresas e 
setores produtivos na implementa-
ção de boas práticas com base em 
demandas de mercados internacio-
nais e em sintonia com as práticas 
do mercado brasileiro e com nossa 
legislação. Sabemos que hoje há 
muitos setores que já demandam 
produtos sustentáveis e há tam-
bém muitas oportunidades para 
o desenvolvimento de soluções 
inovadoras voltadas a problemas 
relativos à mudança climática.

Por fim, nossa equipe atua tam-
bém para qualificar as empresas 

em relação à cultura exportadora. 
Destaca-se aí o Projeto de Extensão 
Industrial Exportadora, o PEIEX, 
iniciativa voltada à resolução de 

A experiência internacional do Instituto de Embalagens 
chamou muito a nossa atenção. A embalagem, 
sobretudo no setor de alimentos, tem um impacto 
enorme nos custos de produção e transporte, na 
comunicação com o consumidor fi nal e no shelf life 
dos produtos, por exemplodos produtos, por exemplo

A experiência internacional do Instituto de Embalagens 

problemas técnico-gerenciais e 
tecnológicos das empresas que, só 
no ano passado, atendeu 3,4 mil 
empresas em 14 estados brasileiros.

15EDITORA B2B14 EDITORA B2B


