
ESPM oferece curso inovador para o setor de Administração de Embalagens  
 
O segmento movimenta por ano mais R$ 35 bilhões e tem falta de profissionais especializados 
 
Quantas vezes o consumidor não se vê motivado a fazer uma compra estimulado pela 
atratividade de uma embalagem? Por trás de uma caixa inovadora, um saco de papel ou um 
simples invólucro de bala de goma existe uma poderosa indústria no Brasil, que movimenta 
por ano mais de R$ 35 bilhões. Atenta às necessidades desse mercado em ascensão, a ESPM 
organizou o Curso Avançado de Administração de Embalagens, que abordará conceitos 
inovadores desta importante ferramenta de marketing. "Cerca de 90% dos produtos 
comercializados no País depende apenas da embalagem como instrumento de venda", revela 
Fábio Mestriner, coordenador do curso da ESPM e presidente da ABRE - Associação Brasileira 
de Embalagem. 
 
Uma das principais prioridades do segmento de embalagens é a formação de novos 
profissionais que atendam a demanda crescente do mercado nacional e internacional - 
aproximadamente 70% das exportações brasileiras dependem de embalagens de alto padrão. 
O curso de Administração de Embalagens da ESPM tem como público-alvo profissionais das 
áreas de marketing e administração, designers, publicitários, entre outros. "O objetivo do 
curso é formar uma nova geração de especialistas capazes de atuar na linha de frente de 
programas de administração de embalagens", afirma Mestriner. 
 
Para isso, o curso da ESPM abrange as seguintes disciplinas: Fundamentos de Design de 
Embalagens, Marketing Estratégico, Comportamento do Consumidor Aplicado à Embalagem, 
Design Management, Inteligência de Embalagem®, Inovação e Futuro da Embalagem, Gestão 
Estratégica do Design de Embalagem, Comunicação como Fator Estratégico, Tecnologia de 
Produção de Embalagens e Estratégias de Varejo Aplicadas a Embalagens. As inscrições para o 
curso já estão abertas e o início está previsto para o dia 3 de maio, tem duração de 360 horas-
aula, aproximadamente 15 meses, com aulas duas vezes por semana, entre 19h30 e 22h40. 
Mais informações: candidato@espm.br ou (11) 5081.8225.     
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