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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. 



Processo ...  



Priorizar! 













A embalagem é a carta de 
apresentação de um produto 



Além da função ... 



Atributo do marketing ... 



Experiências ... 



Unidade e identidade ... 



Informações técnicas ... 



Smart ... 



Segurança alimentar ... 



O que é bom design de 

embalagem? 

Sustentabilidade ... 



Comportametais ... 





Multifunção... 



Inclusivo ... 

CERVEJARIA COLORADO 

Nova linha de rótulos em braile 



Estilo de vida ... 



Como unir  
estas demandas? 







Design Export 

O Design Export é um programa inédito que apoia empresas 
brasileiras no desenvolvimento de produtos e embalagens inovadores 
e de bom design voltados à exportação. 
 
Além de contribuir no desenvolvimento técnico em design dos novos 
produtos e embalagens, por meio de consultorias, capacitações e 
recurso financeiro, o Programa Design Export também acompanha 
todo o processo de gestão do design nas empresas criando uma 
cultura organizacional de inovação, design e exportação 
 

1ª  edição: 2012 a 2015 > 100 empresas 
 

2ª edição: 2016 a 2018 > 200 empresas 
 

3ª edição: 2018 a 2020 > 600 empresas 
 







EXPORTAÇÕES 

US$ 92 
2015 2017 

CRESCIMENTO 

61% 

US$ 148 
milhões milhões 



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 vertical 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) 





O Centro Brasil Design tornou-se signatário da Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Nações 
Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas 
práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Com a criação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Pacto Global também assumiu a missão de engajar o 
setor privado nesta nova agenda. 
 
O Centro Brasil Design compromete-se a internalizar e a direcionar ações a 5 dos 
compromissos: 



Obrigada! 
Ana Brum 

Diretora Técnica 

Centro Brasil Design 

anabrum@cbd.org.br 

 


