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99,9% NÃO É 100%
Marcos Scladelai chegou à presidência 
da Bombril aos 36 anos e lança seu 
primeiro livro contando sua trajetória 
inspiradora, e convida o leitor a repensar 
velhos conceitos. O executivo destaca a 
importância de deixar a marca pessoal 
por onde passa e como se tornar 
sinônimo de liderança e resultado. O 
autor exemplifica, com sua própria 
história, como manteve bons contatos 
e fez grandes amizades no mundo 
empresarial, além de conquistar 
centenas de admiradores.

99,9% não é 100% ainda apresenta as quatro competências globais 
essenciais para se destacar em qualquer ramo de atuação e deixar um 
grande legado. De forma simples e também por meio de cases de sucesso 
e histórias de superação, Scaldelai faz o leitor repensar o conceito 
de impossível.
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DESTAQUE 
INOVA EMBALA: EMBALAGENS 
PARA A EXPORTAÇÃO PARA 
ALIMENTOS E BEBIDAS
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 shelfl ife dos produtos, por exemplo. Entender 
os critérios necessários para uma embalagem internacionalizada é 
fundamental para conquistar novos mercados. O investimento em 
projetos de embalagem é estratégico para aumentar o valor agregado 
dos produtos manufaturados brasileiros exportados, gerando riqueza 
a partir dos recursos naturais do país.  

“Inova Embala: Embalagens para a exportação para alimentos e 
bebidas”, tem o objetivo de orientar as empresas brasileiras do setor 
de bens de consumo sobre embalagens no mercado internacional. 
O material dá destaque às informações sobre critérios para 
desenvolvimento de embalagens, novas tecnologias, transporte e 
armazenamento, novos materiais e estudo das culturas de consumo 
nos mercados internacionais.

A publicação é uma ação do Inova Embala, iniciativa da Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), 
executada em parceria com o Instituto de  Embalagens. 
INOVA EMBALA: EMBALAGENS PARA A EXPORTAÇÃO PARA 
ALIMENTOS E BEBIDAS

AUTORAS ASSUNTA NAPOLITANO CAMILO E MAGDA CERCAN

EDITORA INSTITUTO DE EMBALAGENS LTDA.
NÚMERO DE PÁGINAS: 64
PREÇO: PARA ASSOCIADOS AO PROJETO

EDIÇÃO 213 - AGOSTO / SETEMBRO

EMBALAGENS METÁLICAS (Aço e Alumínio) 

ESPECIAL:

MAIS INFORMAÇÕES: publicidade@editorab2b.com.br
www.pack.com.br

RESERVE SEU ESPAÇO, LIGUE: (11) 3722-0956   

APROVEITE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS E PARTICIPE JUNTO 
COM AS MELHORES EMPRESAS DO SETOR.

Sustentabilidade: “A 
reciclagem como 
ação obrigatória”

Análise do mercado, em números


