
Governo do Reino Unido convida empresas para feira de embalagem 
 
Britânicos querem se aproximar da indústria brasileira usuária de embalagens. 
 
A indústria britânica de embalagem apresenta um faturamento anual de 39 bilhões de dólares, 
empregando 250 mil pessoas, e a fabricação de máquinas e equipamentos movimenta quase 
dois bilhões de dólares na Grã Bretanha. É esse mercado que o governo do Reino Unido, 
através do Consulado Geral em São Paulo, está convidando empresas brasileiras usuárias de 
embalagens para conhecer.  
 
O Brasil está incluído como país emergente no planejamento estratégico de 5 anos do país, em 
que estão incluídos incentivos e ferramentas para cooperação, auxiliando as empresas 
britânicas de pequeno, médio e grande porte a expandirem seus negócios e contatos com o 
país. Da mesma forma o governo britânico busca auxiliar empresas brasileiras que tenham 
interesse em expandir seus negócios investindo no Reino Unido.  
 
Pensando nesta oportunidade, o governo britânico convida as indústrias consumidoras de 
embalagem nos setores de alimentos e bebidas, cosméticos, higiene e beleza, químico e 
farmacêutico a participar da missão comercial que visitará a 2ª edição da Total Processing & 
Packaging Show nos dias 16 e 17 de maio de 2007.  
 
A Total Processing & Packaging Show, fusão de 4 tradicionais eventos britânicos (Pakex, PPMA 
Show, Eurochem e Interphex), é considerada a maior feira do setor de embalagem do Reino 
Unido. O evento acontecerá na cidade de Birmingham, na Inglaterra, de 15 a 18 de maio de 
2007 e deverá reunir mais de 900 expositores de 28 países e cerca de 20 mil visitantes. Os 
sub-setores do evento são: materiais e conteineres para embalagem, cadeia de fornecimento, 
design de embalagem e marketing, equipamentos para processamento e embalagem, 
acabamentos decorativos e impressão, logística e serviços.  
 
O governo britânico, através de sua organização comercial, o UK Trade & Investment, 
representado no Brasil pelo Consulado Geral Britânico oferece, a até 10 empresas brasileiras, 
custo com hospedagem para 3 noites no Hilton Metropole Hotel NEC, com café da manhã (os 
custos extras referentes a mini-bar, ligações telefônicas, e despesas particulares serão pagas 
pela empresa convidada); traslados aeroporto/hotel/aeroporto; acesso livre à Total Processing 
& Packaging Show; programa de reuniões individuais pré-agendadas com empresas britânicas; 
intérpretes, se necessário; reembolso de 40% dos custos de passagem aérea em classe 
econômica.  
 
Empresas interessadas em participar da pré-seleção para esta missão devem enviar o  
formulário preenchido até o dia 10 de abril pelo fax: (11) 3094 2717, aos cuidados de Julie 
Yang.  
 
Para mais informações sobre o evento e os expositores, acesse o site www.totalexhibition.com  
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