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Fancy Food Show NY, 2018











Crescimento 

mundial de 25% dos 

lançamentos de 

produtos posicionados 

como veganos



Anuga, Colonia/Alemanha, 2017

O market share

de produtos 

gluten free ou 

lactose free

aumentou 15% 

em 2016 

versus 7% em 

2012.







Alimentos e Bebidas





EXPORTAÇÕES

US$ 92
2015 2017

CRESCIMENTO

61%

US$ 148
milhõesmilhões



ALIMENTOS 

E BEBIDAS 19,9%



Design: Casa Rex

CAFÉ DA CONDESSA

Exportação para Chile

(500kg  - USD 5.500,00)

Envio de amostras para 

Argentina e França

Negociação com 

Duty Free

Negociação com 

importadora na Itália

Antes Depois

Única embalagem brasileira 

ganhadora do Pentaward 2018



“Minha Condessa entrou no Design Export como uma 
moça tímida, vestida com um pretinho básico discreto 
e saiu uma mulher colorida, ousada e poderosa.
Pronta para dominar o planeta.”

Maria Carolina



Design: Obah Design

SEU NINICO

Tradução da embalagem em 3 idiomas

(inglês, espanhol e francês)

Exportação para Dubai

(600kg – USD 2.142,00)

Novos mercados em MG

(venda em 2 grandes mercados em BH)

Negociação com EUA

2 modelos de embalagem, adequadas 

para freezer horizontal e verticalAntes Depois



Design: Obah Design

SEU NINICO

“Uma das grandes barreiras das pequenas 

empresas é o acesso a recursos (humanos, 

financeiros, dentre outros) para obtenção das 

informações necessárias em todos os níveis: 

legislação, informações sobre padrão de consumo

e idioma do país de destino. O programa Design 

Export veio para concluir todo o processo de 

desenvolvimento do produto da empresa para a 

viabilização da internacionalização. O design 

agregou valor ao produto e o adequou às 

legislações e às culturas dos países de destino,

o tornando viável comercialmente.”

Felipe Dolabela

Antes Depois



Design: Chelles e Hayashi

FRUTOS DA AMAZÔNIA

Embalagens bilíngue e em pouch

com foco no mercado dos EUA

(português e inglês)

Exporta para Alemanha, França 

e Emirados Árabes

15% do faturamento

é Exportação

Vendas regulares para Kaufhof

(Alemanha)

Antes Depois

Lançamento na YUMME Middle East

(Dubai, Emirados Árabes)





Design: Chelles e Hayashi

FRUTOS DA AMAZÔNIA

“Com as novas embalagens ficamos mais 

competitivos. Alteramos até o formato para 

otimizar o espaço nas caixas de embarque

e destacamos o nome da Amazônia, algo 

atrativo para o mercado internacional. 

Nossas expectativas de retorno são 

grandes”.

Ana Paula Paura, exportação 

Antes Depois
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