
Fundação: 2008

Localização: Concórdia, Santa Catarina

Funcionários: 21-30

Faturamento: até 3,6 milhões

Principais produtos: Equipamentos 

para o agronegócio, como máquina de 

desinfecção de ovos, separador de lodo 

e clorador

Principais clientes: BRF, JBS, 

Cooperativa Central, Aurora, C.Vale, 

Cooperativa Agroindustrial Lar

Mercados estrangeiros: Paraguai, 

Argentina, EUA

Site: http://www.fornariindustria.com.br/

Inovação para sustentabilidade

Na mesma proporção em que é

estratégico para a economia mundial e

brasileira, o agronegócio gera impactos

socioambientais complexos. Com quase uma

década de experiência no setor administrativo

da BRF, Luciane Piovezan, empreendedora de

Concórdia, em Santa Catarina, vislumbrou no

setor avícola uma oportunidade de negócios.

Motivada a desenvolver uma tecnologia

para conter a disseminação de patógenos em

ovos, substituindo produtos químicos como o

formol, por outros menos nocivos ao

ambiente, aos consumidores e à saúde dos

trabalhadores, Luciane envolveu a família e

outros profissionais para elaborar uma

solução mais segura para toda a cadeia

produtiva.

Fornari Indústria, pequena empresa participante do projeto ICV Global e de outras iniciativas da

Apex-Brasil, promove soluções inovadoras para o agronegócio americano.

INTERNACIONALIZAÇÃO

DE SOLUÇÕES PARA A SEGURANÇA DO ALIMENTO

Estudo de Caso: Do Brasil para o mundo Setembro, 2017

http://www.fornariindustria.com.br/


A máquina de desinfecção de ovos é hoje o carro-chefe da empresa e permite a

sanitização não só dos ovos que são vendidos ao consumidor final, mas também dos

ovos férteis, que seguem para a criação de frangos.

Em função do alto grau de inovação do negócio, a empresa foi selecionada para

participar do projeto Inovação e Sustentabilidade nas Cadeias Globais de Valor – ICV

Global. A iniciativa é fruto da parceria entre a Agência Nacional de Promoção de

Exportações e Atração de Investimentos – Apex-Brasil e o Centro de Estudos em

Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas – GVces. A partir de um trabalho de

formação e de aproximação comercial, o ICV Global busca contribuir para a maturidade

exportadora de micros e pequenas empresas – MPEs, tendo a sustentabilidade como

principal fator de competitividade.

Quando a Fornari ingressou no segundo ciclo do ICV Global, junto a outras 30

MPEs, a empresa já reunia uma carteira de grandes clientes no mercado interno, como

BRF e JBS. O processo de internacionalização também despertava o interesse da

empresa, a partir de aprendizados de outros programas de capacitação, como o

Exporta SC, uma iniciativa do SEBRAE de Santa Catarina.

Novo posicionamento em mercados internacionais

Apesar da experiência prévia com exportação para países como Turquia e Filipinas,

uma importante contribuição do ICV Global para a maturidade da empresa foi a

percepção de que o caminho da exportação deve ter uma estratégia robusta como

pano de fundo. “Não adianta uma boa oportunidade se você não está pronto para

atacar” – afirma Luciane.

Para apoiar na construção deste caminho, uma das ferramentas que o projeto utiliza

é o Canvas – Modelo de Negócio (Anexo I: Canvas - Modelo de negócio para a

Exportação), para que as empresas repensem o negócio à luz de um novo mercado

internacional. E foi utilizando este framework que Luciane conseguiu organizar e

sistematizar projetos, ideias e todo um conhecimento tácito do setor avícola. Voltar às



bases do planejamento empresarial e repensar canais, comunicação, pós-venda, custos

e parceiros-chave, à luz de novas demandas, necessidades e legislações, abriu uma

janela de oportunidades para a estruturação de um projeto de exportação.

Toda a preparação e planejamento estratégico no projeto constatou que nós tínhamos muito

potencial de mercado, mas revelou o quanto tínhamos que nos preparar. Quando a gente

levantou os números, dimensionamos os desafios: capacidade de entrega, tempo de produção,

marca e patente, logística, etc. O ICV Global nos deu estrutura e maturidade.

Luciane Piovezan, sócia-fundadora da Fornari Indústria

A expertise de Luciane, somada a um trabalho intenso de pesquisa de mercado

fomentado pelo projeto, a levou a considerar os Estados Unidos como o mercado alvo

a ser trabalhado nas oficinas de formação do ICV Global. No país, o uso do formol em

avícolas ainda é permitido, apesar de esforços coordenados de transição para um

possível banimento.

E pensando sobre o posicionamento da Fornari no mercado americano, Luciane

pontua que o ICV Global trouxe estrutura e maturidade à empresa. Há ainda algumas

lacunas e incertezas a serem definidas e investigadas sobre qual é a melhor forma de

viabilizar o projeto de exportação, mas as ferramentas do projeto ajudaram Luciane a

dimensionar os esforços, o tempo, e os recursos necessários. (Anexo II: Plano de Ação

para a Exportação).

Foi também em uma oficina do ICV Global, durante uma palestra com o Instituto

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que ficou claro para a empresa a necessidade

de ter uma patente mundial do seu produto. Só assim seria possível exportar com

segurança para os EUA. Apesar de já ter a patente do produto no Brasil, Luciane

percebeu a necessidade de registrar uma nova patente na Organização Mundial da

Propriedade Intelectual (OMPI).

Outro importante aspecto que o projeto trouxe, ligado ao posicionamento de

Luciane em ambientes de negociação, foram os módulos de oficinas de

interculturalidade (Anexo III: Programa Intercultural e Competência Comunicativa

Linguística). “Temos que estar preparados para crença, cultura, valores”, diz a

empresária. Nas oficinas do ICV Global, foram conduzidas dinâmicas específicas

buscando sensibilizar os empreendedores para os aspectos culturais no relacionamento

com compradores. Luciane incorporou esses aprendizados e ganhou mais desenvoltura

em situações desafiadoras, como negociar e interagir com culturas e setores

tradicionalmente masculinos.

Aprimoramento dos atributos de sustentabilidade de produtos e processos

Os avanços nessa jornada para a exportação trouxeram fôlego à gestão interna da

Fornari. Ao entender o estágio da empresa frente a agenda de sustentabilidade (Anexo

IV: Diagnóstico de Sustentabilidade), logo no início do processo de formação do ICV

Global, Luciane identificou ações importantes que poderiam ser implementados no



curto prazo. Um bom exemplo foram os comitês de sustentabilidade e inovação.

Encontros periódicos entre um pequeno grupo de colaboradores, de diferentes áreas

do negócio, acontecem frequentemente na Fornari. O objetivo é endereçar questões

de eficiência no uso de recursos (como água, energia e materiais no processo

produtivo) e criar um terreno fértil para soluções que tenham a sustentabilidade como

indutor de inovação.

Os frutos destas iniciativas já foram reconhecidos: a Fornari foi uma das vencedoras

do Prêmio Nacional de Inovação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) de

Gestão para a Inovação para Micro ou Pequena Empresa, em junho de 2017: ganhou o

1º lugar em Produto e Gestão da Inovação, 2º lugar em Marketing e um prêmio de

R$900 mil. A empresa está constantemente inovando e com interface com empresas de

base tecnológica para desenvolvimento de pesquisa.

Com a certeza de que esses comitês, agora formalizados e institucionais, fortalecem

a empresa nos mercados interno e externo, Luciane aponta: “estamos protagonizando

novas soluções e abrindo novos mercados”. E a sustentabilidade é um fator transversal

que assegura a competitividade da empresa: “Hoje, se a Fornari pudesse, seria uma

fábrica de ideias para segurança alimentar. Estamos focando projeto a projeto”. Alguns

exemplos, ainda em fase de elaboração, são higienização de frutas e hortaliças para a

exportação e desinfecção de mudas com maior economia de água.

No que tange à máquina de desinfecção de ovos, principal produto da empresa, a

construção de uma estratégia de exportação trouxe à Fornari mais segurança para

aprimorá-la e adequá-la às exigências do mercado americano. Em viagens constantes

ao exterior e a partir de parcerias internacionais estabelecidas, viu-se a necessidade de

modificar a máquina. Além de um design mais arrojado, hoje a nova máquina está 150

kg mais leve, com menos dobras, cortes e soldas e fibras de plástico ao invés de vidro.

Houve também ganhos de produtividade e escala. Se antes a máquina levava dois

dias para ser montada, hoje o processo leva duas horas. A nova leveza e a montagem

mais flexível agora facilitam a logística de exportação, o reparo e pós-venda. Essas

modificações também abrem espaço para a criação futura de uma linha de montagem

no exterior.

Avanços na exportação

Ter estrutura fabril própria, terceirizar atividades, firmar parcerias locais com bancos,

universidades, aceleradoras e representantes legais. São nessas decisões estratégicas

que a Fornari tem se concentrado no âmbito da sua estratégia de internacionalização.

Com maior maturidade, mais cautela e planejamento, Luciane avalia que “empreende-

Nova máquina de desinfecção de ovos

Fonte: Fornari Indústria



dores tomam decisão muito pelo

que acreditam, e não olhando

números”. Após ter estimado o

potencial de mercado e o

volume de demanda, a

empresária hoje percorre a trilha

para a internacionalização de

modo muito mais estruturado.

Além de fazer modificações

de produto, a empresa está

também definindo seu modelo

de negócio para

internacionalização. As bases

para o modelo de entrada no

mercado americano estão sendo

definidas juntamente com a área

de internacionalização da Apex-

Brasil, a partir de aproximações

criadas durante as oficinas de

formação do ICV Global.

dêmicos e validar a nova máquina na universidade.

Neste interim, a empresa também realizou vendas

pontuais para o Paraguai e a Argentina. E muitas outras

oportunidades surgiram após as interações realizadas na

rodada de negócios Brazilian Sustainable Solutions – BSS,

etapa final do ICV Global - realizada em agosto de 2017.

Na ocasião, estiveram presentes 15 compradores de 8

países (África do Sul, Peru, Colômbia, Nigéria, Letônia,

Israel, Taiwan e China), além de 5 trading companies

interessadas em conhecer empresas do projeto. Ainda,

enquanto Luciane estava em São Paulo participando da

rodada, haviam 10 compradores colombianos fazendo

visitas de campo na unidade fabril da Fornari (em Santa

Catarina), verificando futuras possibilidades de negócios.
Unidade fabril da Fornari

Fonte: Fornari Indústria

Principais destaques e avanços da empresa ao longo do projeto

Modificações 
de produto

Máquina de desinfecção de ovos: modificações de design, 
peso e modo de produção para escalonamento produtivo 
e atendimento de exigências do mercado americano
> Lançamento em 2018 na Poultry Show, principal feira do 
setor avícola dos Estados Unidos

Novos
produtos

- Nanofilme para revestimento de ovos que protege contra 
trincas, contaminações e aumenta a durabilidade 
- Dosador de cloro desenvolvido após a exigência da União 
Europeia de tratamento de água nos processos produtivos 
para a importação de derivados de suínos

Patentes

- Máquina de desinfecção de ovos: patente mundial junto a 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
- Colorímetro de dosagens (em 2018)
- Nanofilme para revestimento de ovos (em 2018)

Modificações
de processo

Criação de comitês de gestão da sustentabilidade e 
inovação para endereçar questões de eficiência no uso de 
recursos e fomentar soluções que tenham sustentabilidade 
como indutor da inovação

Exportação 
antes do 
projeto

Vendas esporádicas para Gana, Colômbia, Bolívia, Turquia, 
Filipinas

Exportação 
depois do 
projeto

Aumento da frequência e de mercados na América Latina,
como Argentina e Paraguai

Internaciona-
lização/ base 
no exterior

Além das exportações, a abertura de um escritório 
comercial nos EUA está sendo definida juntamente com a 
área de internacionalização da Apex-Brasil

Participação
em outros 
projetos da 
Apex-Brasil

Projeto Extensão Industrial Exportadora PEIEX, Ações de 
promoção comercial (feiras e missões), Internacionalização, 
Projeto Setorial, ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Equipamentos) 

Empreende-
dorismo
feminino

Participação do Programa Mulheres na Exportação (Apex-
Brasil) e na classe de 2017 do EY Entrepreneurial Winning 
Women Brasil™

Premiações

- Prêmio Nacional da Inovação, Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) 2017. Categoria pequena empresa: 1º lugar 
em Produto e Gestão da Inovação, 2º lugar em Marketing e 
recebimento de prêmio de R$900 mil
- Selecionada para o Guia de Inovação para 
Sustentabilidade em MPES 2016 (Revista Página 22)

A escolha do local foi o

estado da Geórgia, em que a

empresa já tinha contatos e que

concede incentivos tributários

interessantes. Desde então, a a

Fornari já abriu empresa nos

EUA e está em contato com

zootécnicos da Georgia Institute

xxx

of Technology – Georgia Tech, para fazer testes aca-



Ainda em relação a esforços de exportação, o projeto da Apex-Brasil Mulheres na

Exportação, que realiza iniciativas de sensibilização, capacitação e promoção de

negócios internacionais para empresas lideradas por mulheres, foi de grande valia para

Luciane “Formamos um grupo de apoio e troca constante. É importante ter esses

espaços.”. Ainda, a trajetória como mulher empreendedora e inovadora fez com que

Luciane fosse uma das dez selecionadas para participar da Classe de 2017 do programa

EY Entrepreneurial Winning Women Brasil™, que oferece oportunidades de

aprendizado e coaching por um ano para mulheres empreendedoras de todo o Brasil.

Novos horizontes

A empresa vem ganhando mais projeção no mercado brasileiro. Em 2016,

desenvolveu em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa

Catarina (FAPESC) um separador de componentes líquido e sólido do lodo, que

melhora a gestão dos resíduos nas propriedades que criam suínos e gado leiteiro.

Dentre as inovações aptas ao mercado externo, destacam-se:

• Um dosador de cloro, desenvolvido após a exigência da União Europeia de

tratamento de água nos processos produtivos para a importação de derivados de

suínos.

• Um nano filme para revestimento de ovos comerciais 100% orgânico. Esta solução

– ainda em desenvolvimento, em parceria com a EMBRAPA e uma startup de

Florianópolis – aumenta a durabilidade do ovo (sem necessidade de refrigeração de 4

para 8 semanas); reduz o risco de trincas e quebras (importante para a segurança

alimentar pois inibe os focos de contaminação). Luciane destaca que essa solução será

voltada inicialmente para o mercado de ovos comerciais nacional, mas ela permite que

outras empresas abram mercados internacionais, uma vez que a maior durabilidade e

menor fragilidade possibilita que produtoras de ovos passem a exportá-los.

Na paralela de tantas inovações, encontra-se a nova máquina de desinfecção de

ovos. Ela será lançada em janeiro de 2018 na Poultry Show, principal feira do setor

avícola dos Estados Unidos. Uma jornada rumo a novos horizontes, construída com

persistência, boas parcerias e muita pesquisa, será inaugurada. Para atender à

demanda projetada, a Fornari já captou recursos com mecanismos de financiamento à

inovação na ordem de 1,5 milhão de reais. Com este montante, além de viabilizar as

modificações, a empresa tem capacidade produtiva para uma remessa de 3 mil

máquinas. Estes números dão boas pistas sobre a robustez da estratégia de

internacionalização construída a passos firmes, e constantes, desde o início da

participação da empresa Fornari no projeto ICV Global.



ANEXOS

I. CANVAS – Modelo de Negócio voltado para exportação

O CANVAS – Modelo de Negócio é uma ferramenta desenvolvida por Alex

Osterwalder e Yves Pigneur para ajudar empresas a estruturar seu modelo de negócio.

Ela tem seguinte formato e quadrantes:

No ICV Global, o CANVAS foi adaptado para que seja uma ferramenta voltada para

estruturação da exportação. Ele é utilizado na segunda oficina de formação do projeto

para auxiliar as Micro e Pequenas participantes a estruturar seu modelo de negócio e

projeto de exportação, utilizando atributos sustentabilidade como proposta de valor.

II. Plano de Ação para exportação

O Plano de Ação é uma ferramenta de planejamento e acompanhamento de

atividades para atingir um resultado desejado. O ICV Global desenvolveu uma estrutura

de Plano de Ação para que, a partir dos insumos oferecidos ao longo do projeto, as

MPEs participantes planejem seu projeto de exportação.

O plano é aplicado na quinta e última oficina do projeto e inclui um cronograma de

atividades por temas, o levantamento de recursos financeiros, a definição de metas

comerciais de exportação e a elaboração do fluxo de caixa considerando entradas e

saídas de recursos financeiros relacionados ao projeto de exportação. A estrutura do

plano, feito em Excel, tem as seguintes abas:

Crédito: Alex Osterwalder http://businessmodelalchemist.com/

Aba 1: 
Levantamento  
de Atividades

Aba 2: 
Cronograma 

Físico Financeiro

Aba 3: Metas 
Comerciais

Aba 4: Fluxo 
de Caixa

http://businessmodelalchemist.com/


IIII. Programa Intercultural e Competência Comunicativa Linguística

No Ciclo 2 (2016-2017) do ICV Global, uma novidade aportada às oficinas de

formação consistiu no Programa Intercultural e Competência Comunicativa Linguística.

Ao longo das oficinas realizadas com as MPEs, buscou-se sensibilizar os participantes

para importância dos comportamentos culturais e fortalecer competências

interculturais para negócios através dos seguintes módulos:

IV. Diagnóstico de sustentabilidade

O diagnóstico de sustentabilidade é uma ferramenta de análise de práticas de

sustentabilidade de empresas desenvolvido pelo GVces e adaptado especificamente

para as MPEs participantes do projeto ICV Global. Ele é aplicado com as empresas na

segunda oficina de formação do projeto e visa ser um instrumento para diagnosticar e

orientar seu comportamento empresarial e práticas de gestão de sustentabilidade. O

diagnóstico está estruturado em 5 dimensões, 11 critérios e 58 indicadores, conforme

figura a seguir:

Módulo 1: Como 
eu me vejo

Módulo 2: Como 
o outro me vê

Módulo 3: Como 
eu vejo o outro

Módulo 4: Como 
aproximar culturas

Dimensão 
Geral

Dimensão 
Econômica

Dimensão 
Ambiental

Dimensão 
Social

Cadeia
de Valor

- Estratégia, 
Gestão e 
Desempenho

- Estratégia, 
Gestão e 
Desempenho

- Temas Centrais

- Estratégia, 
Gestão e 
Desempenho

- Temas Centrais

- Comunidade

- Sociedade

- Fornecedores

- Clientes e 
Consumidores

- Compromissos 
com o Desenvolv. 
Sustentável

- Governança, 
Transparência e 
Conduta

7 indicadores 4 indicadores 13 indicadores 21 indicadores 13 indicadores
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