
Fundação: 2000

Localização: Pinhais, Paraná

Funcionários: 8

Faturamento: até 2 milhões

Principais produtos: extratos vegetais 

para as indústrias cosmética e 

alimentícia brasileira; e produtos à base 

de erva-mate para o consumidor final 

de mercados internacionais

Principais clientes: fabricantes de 

cosméticos e alimentos tais como Hugo 

Cini S/A, Mili S/A, Farmoquimica S/A, 

Ourofino Saúde Animal, Bayonne

Mercados estrangeiros: EUA, China e 

Alemanha

Site: www.heide.com.br

Inovação para sustentabilidade

Abundante e conhecida nas regiões Sul e

Centro-Oeste do Brasil, a erva mate, apreciada

no chimarrão e no tereré por moradores da

região, atrai também o interesse da indústria

por suas propriedades funcionais e

cosméticas. À luz desse potencial, e aliando a

demanda à oferta de matéria prima

abundante, a Heide foi fundada em 2000 com

o objetivo de fornecer insumos de origem

vegetal da biodiversidade brasileira para a

fabricação de cosméticos e alimentos. O

carro-chefe da empresa é a erva-mate, mas

produz também outros extratos vegetais à

base de Camomila, Açaí, Guaraná, Gengibre,

entre outros.

A visão estratégica e focada em inovação

dos fundadores, os farmacêuticos Rodrigo
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Heide Extratos Vegetais, pequena empresa participante do projeto ICV Global, e de outras

iniciativas da Apex-Brasil, trabalha com agricultores familiares produtores de insumos vegetais da

biodiversidade brasileira, fornecendo para a indústria de alimentos e cosméticos – e agora

também produtos com tecnologia agregada para o consumidor final americano
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e Ana Carolina Winkler Heemann, fez a Heide, pequena indústria localizada em Pinhais

(PR), se estabelecer e destacar no mercado nacional. A empresa tem como pilar a

criatividade para transformar matéria-prima típica da biodiversidade brasileira em

ingredientes diversos, atendendo demandas específicas dos clientes. Para agregar mais

tecnologia à produção dos insumos, a Heide tem dado ênfase em projetos de inovação

subsidiados por instituições do governo, desenvolvendo diversas patentes e projetos

de biotecnologia para aproveitar propriedades energéticas e antioxidantes da erva-

mate, por exemplo.

A cadeia produtiva é outro grande diferencial da Heide, que trabalha diretamente

com seus fornecedores, fazendo a ponte entre o pequeno agricultor e a grande

indústria e valorizando a produção da agricultura familiar. Além de eliminar

intermediários na cadeia, a empresa fomenta o desenvolvimento local a partir da

floresta em pé. A erva-mate fornecida, por exemplo, vem de produtores da região de

São Mateus do Sul no Paraná, região certificada pelo Instituto Nacional da Propriedade

Industrial (INPI) com o selo de identificação geográfica.

A empresa é participante do projeto Araucária+, parceria entre as Fundações Certi e

Grupo Boticário que promove a conservação da Floresta com Araucárias por meio da

inclusão socioeconômica de proprietários de áreas naturais em cadeias produtivas

inovadoras, da qual já obteve amostras de pinhão para o desenvolvimento de extratos.

. Hoje a Heide trabalha com 90 produtos obtidos de 40 espécies de ervas, nativas ou

não, sempre dando valor para o que é cultivado localmente e fornecendo ingredientes

sob medida para as especificações das indústrias.

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

participar do segundo ciclo (2016-2017) do projeto Inovação e Sustentabilidade nas

Cadeias Globais de Valor – ICV Global. A iniciativa é fruto na parceria entre a Agência

Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex-Brasil e o Centro de

Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas – GVces. O ICV Global busca

contribuir para a maturidade exportadora de micros e pequenas empresas – MPEs,

tendo a sustentabilidade como principal fator competitivo.



Novo posicionamento em mercados internacionais

Apesar da experiência prévia de exportação de produtos para indústria cosmética

da China e indústria alimentícia da Alemanha, uma importante contribuição do ICV

Global para a Heide foi a percepção de que a exportação podia ser ampliada e passar a

fazer parte da estratégia da empresa, a partir de mapeamentos de mercado-alvo mais

embasados.

Quando ingressou no ICV Global, a empresa apostava nos países árabes como

mercado estratégico para focar seus esforços de exportação. Após realizar um estudo

próprio de mercado, consultando apenas bases públicas como o Alice Web, constatou

que esses países não haviam importado o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)

dos seus produtos.

A partir deste entendimento, Ana Carolina e Rodrigo buscaram aprofundar seus

conhecimentos sobre o mercado internacional: novas pesquisas foram feitas, além de

contatos com tradings e um agente de prospecção de mercado na área alimentícia. O

EUA foi escolhido como o mercado prioritário a ser trabalhado nas oficinas de

formação do ICV Global. O Mapeamento de Mercado-Alvo, realizado pela área de

Inteligência da Apex-Brasil e entregue às empresas participantes ao longo do projeto,

deu ainda mais segurança para a decisão.

“A partir das atividades do projeto fui instigada a buscar mais informações,

comparativos, números, para embasar minhas respostas. Chegamos no projeto

achando que o mercado árabe devia ser nosso alvo com base na intuição. No

mapeamento de mercado da Apex, surgiu mercado americano. Foi um estimulo para

seguir o caminho que estávamos trilhando” – afirma Ana Carolina, fundadora da Heide.

Uma das ferramentas que o projeto aporta nas oficinas de formação é o Canvas –

Modelo de Negócio (Anexo I: Canvas - Modelo de negócio para a Exportação), para

auxiliar as empresas a repensar o modelo de negócio à luz do mercado internacional

escolhido. E foi utilizando este framework que Heide verificou que para exportar

precisaria ter uma estratégia diferente da que vem utilizando no Brasil.

No mercado nacional a empresa atua no modelo B2B (Business to Business),

fornecendo insumos da biodiversidade brasileira para indústria cosmética e alimentícia.

Para chegar no mercado americano, percebeu que seria melhor desenvolver um

produto para o consumidor final e atuar no modelo B2C (Business to Consumer).

“Fazer o Canvas foi ótimo para nossa empresa. O foco no B2B no

mercado interno continua sendo o que a gente faz. O modelo B2C é um

projeto totalmente voltado para exportação. E é ousado para nosso

porte, pelo número de funcionários. Mas vimos que tínhamos que ter

algo assim. O produto, a embalagem e a forma ainda vão passar por

evoluções, mas já temos algo para entregar. Nós materializamos isso

nesse projeto, desenvolvemos um novo produto, brasileiro, com

tecnologia agregada, para oferecer para outros países”- destaca a

farmacêutica Ana Carolina.



Aprimoramento dos atributos de sustentabilidade de produtos e processos

A jornada de exportação trouxe avanços também para a gestão interna do negócio.

Ao entender o estágio da empresa frente a agenda de sustentabilidade (Anexo II:

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

Global, a Heide identificou modificações que poderiam ser implementadas.

Um exemplo é a criação de um comitê de sustentabilidade, com o objetivo de

aprimorar práticas de gestão empresarial e internalizar questões socioambientais na

empresa. “Ainda estamos em construção, mas estamos com um olhar maior para a

questão de sustentabilidade, não somente nas ações, na comunicação, mas também

internalizando cada vez mais e envolvendo toda a equipe. Por meio desse novo comitê,

colocamos a sustentabilidade no centro da empresa e fizemos por exemplo a revisão

do plano de resíduos sólidos da Heide”.

Outros desdobramentos do diagnóstico de sustentabilidade são (i) a modificação da

missão da empresa, enfatizando o atributo da sustentabilidade - “transformar a

biodiversidade brasileira em ingredientes inovadores e sustentáveis”, (ii) a implantação

de um software de gestão de projetos para organizar e dividir melhor as ações,

responsáveis e prazos de execução das melhorias que estão em curso na empresa e (iii)

a condução de estudos para verificar a possibilidade de utilizar energia solar na

ampliação de suas unidades fabris.

Como legado do plano de ação, outra ferramenta aplicada no processo de

formação do projeto (Anexo III: Plano de Ação para Exportação), a Heide identificou a

necessidade de desenvolver uma nova embalagem para exportação, ter novos

produtos orgânicos no portfólio, modificar sua comunicação e processos de gestão.

Para desenvolver as embalagens voltadas ao consumidor final americano a empresa

contou com o apoio do Design Export, programa da Apex-Brasil que cria soluções

inovadoras e de design voltadas à exportação. Já a linha de produtos orgânicos,

sempre demandada em negociações com tradings e exportadoras de produtos

naturais, foi desenvolvida com base nas exigências do mercado internacional. Neste

momento, a empresa é participante do Projeto Alto Potencial, do SEBRAE-Paraná, que

tem como objetivo auxiliar, durante 3 anos, na transformação de empresas de alto

potencial em empresas com padrões internacionais de competividade, o que tem

colaborado ainda mais para a melhoria das práticas de gestão. A meta até
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Nova embalagem voltada para

o mercado americano

dezembro/2017 é a implantação da NBR ABNT ISO

9001:2015.

Por fim, modificações na comunicação foram

provocadas nos atendimentos individuais de

especialistas realizados nas oficinas de formação. O

site da Heide foi reformulado e, além de dar mais

destaque aos diferenciais competitivos de inovação e

sustentabilidade, passou a ser disponível em 4 idiomas:

português, inglês, espanhol e alemão.



Avanços na exportação

Ao aprimorar o produto,

embalagem, repaginar a

comunicação e argumentos de

venda, várias importantes

oportunidades surgiram para a

Heide 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.

A empresa foi uma das que mais

se preparou para a rodada e

aproveitou momentos de

networking e feedback.

“Tivemos uma preparação bem

ativa: preparamos embalagem,

xxxsite, discurso, tudo. Fiz um esforço para conseguir imprimir algumas amostras de

embalagem com selo FSC, especificamente para a rodada. Aproveitei cada segundo

que tinha para mostrar para o máximo de pessoas. Foi uma oportunidade ótima de

feedback de produto. Vimos que ainda há modificações a fazer, como reduzir o

tamanho da embalagem, já que o produto rende bastante e que com esse tamanho o

preço final no mercado internacional ficaria muito elevado. Foi muito valioso para nós”.

Em relação as interações com compradores da rodada, destaca-se a possibilidade

de internacionalização no Reino Unido e o contato com compradores chineses

interessados em ativos da biodiversidade brasileira. A Colômbia também se mostrou

um mercado promissor - a Heide já tinha entrado em contato com esse mercado e

vislumbrado possibilidades durante a viagem de prospecção comercial proporcionada

pelo projeto em novembro de 2016. O interesse de um comprador colombiano na

rodada de negócios pode ser a oportunidade de concretizar vendas para o país.

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

Ana Carolina. As rodas de conversa promovidas pela iniciativa foram momentos

estratégicos para troca de experiências e oportunidades entre as empreendedoras.

Principais destaques e avanços da empresa ao longo do projeto

Novo 
modelo de 
negócio para 
mercado 
internacional

No Brasil a empresa atua no modelo B2B (Business to 
Business), fornecendo insumos da biodiversidade para 
indústria cosmética e alimentícia. Para entrar no mercado 
internacional, a Heide desenvolveu um produto para o 
consumidor final, passando a atuar no modelo B2C 
(Business to Consumer). 

Nova 
comunicação

- Criação de nova embalagem de produto para exportação 
voltada para o consumidor final americano (em parceria 
com o Design Export)
- Novo site, enfatizando atributos de inovação e 
sustentabilidade, e disponível em 4 idiomas: português, 
inglês, espanhol e alemão

Novos
produtos

Nova linha de produtos orgânicos, desenvolvido em 
resposta a exigências de mercados internacionais

Novas 
Patentes

Ingrediente antioxidante natural desenvolvido em parceria 
com o projeto Tecnova/PR

Modificaçõe
s de gestão e 
sustentabili-
dade

- Criação de comitê de gestão da sustentabilidade para 
aprimorar práticas de gestão empresarial e internalizar 
questões socioambientais na empresa e entre os 
funcionários
- Modificação da missão da empresa valorizando atributos 
de sustentabilidade ‘transformar a biodiversidade 
brasileira em ingredientes inovadores e sustentáveis’

Exportação 
antes do 
projeto

Vendas esporádicas para China e Alemanha

Exportação 
depois do 
projeto

Ainda não concretizou, mas está em contato com 
compradores chineses, americanos e alemães

Participação
em outros 
projetos da 
Apex-Brasil

Design Export, Mulheres na Exportação

Premiações
Selecionada para o Guia de Inovação para 
Sustentabilidade em MPES 2016 (Revista Página 22)



Ana Carolina, farmacêutica e fundadora da Heide

As diversas vindas para São Paulo

para participar do ICV Global entre maio

e outubro de 2016 foram sempre

proveitosas para a Heide: aliado ao

propósito de vir nas oficinas de formação

do projeto, Ana Carolina e Rodrigo

visitavam clientes, fornecedores, faziam

palestras e coletavam feedbacks sobre

seus produtos. Essas imersões em São

Paulo são uma dinâmica que a empresa

pretende continuar, visto que há

perspectivas de novas horizontes pela

xxxxxxxxx

Novos horizontes

frente. “Antes estávamos só fechados lá no Sul. Saímos de lá e passamos a ver tudo que

São Paulo tem para oferecer, é um eixo em que as coisas acontecem. Nada vai

acontecer se ficarmos fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. Como vamos

navegar por novos destinos se caminharmos pelos mesmos caminhos? O projeto abriu

oportunidades e queremos cultivá-las”

Ainda há outras possibilidades por vir a partir do cultivo de contatos feitos durante

a viagem de prospecção comercial para a Colômbia. Lá a Heide entrou casualmente em

contato a Câmara Brasil-Alemanha, que se desdobrou no convite para a empresa se

inscrever na segunda edição ( junho/2017) da Startups Connected – Conectando

Desafios a Soluções Inovadoras, iniciativa da Câmara para identificação e qualificação

de empresas inovadoras. A Heide ficou entre as finalistas da categoria Cidades do

Futuro, tendo a BASF como empresa âncora. A empresária vislumbra bons resultados

no futuro e quer fomentar a conexão com a Alemanha, que é o berço da empresa e de

onde buscam inspirações tecnológicas.

No âmbito da exportação, após a intensa preparação, a empresa está em novo

patamar como produtora e exportadora sendo que diversas oportunidades estão se

abrindo. Além dos compradores com quem interagiu na rodada de negócios, a Heide

está em contato com tradings especializadas em produtos naturais para o mercado

americano e alemão. O momento agora é de testar o MVP (mínimo produto viável)

para o mercado internacional e aguardar a auditoria de certificadoras da linha de

produtos orgânicos - o último passo para que as exportações da Heide ganhem

impulso.



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. 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. Está

estruturado em 5 dimensões, 11 critérios e 58 indicadores, conforme figura a seguir:

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

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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III. 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:

Aba 1: 
Levantamento  
de Atividades

Aba 2: 
Cronograma 

Físico Financeiro

Aba 3: Metas 
Comerciais

Aba 4: Fluxo 
de Caixa


