
onde os graduandos são preparados para con-
duzir pesquisas e/ou desenvolver novas tecno-
logias que tem aplicação na indústria de em-
balagem. O Brasil emprestou o expertise des-
sa escola americana de embalagens para de-
senvolver o programa curricular do seu primei-
ro curso de pós-graduação em engenharia de

embalagem, inaugurado no país, em 1998, pelo
Instituto Mauá de Tecnologia. "Isso só foi pos-
sível graças ao relacionamento que nós rnan-
tínhamos com os docentes dessa universida-
de", afirma Antônio Carlos Dantas Cabral, pro-
fessor e coordenador do curso de pós-gradua-
ção em engenharia de embalagem do Institu-
to Mauá de Tecnologia. De lá para cá, a par-
ceria só se fortaleceu com o intercâmbio de
alunos brasileiros e americanos. "Pelo menos

um aluno por ano vai aos Estados Unidos para
estudar disciplinas de embalagem", diz.

Criado para formar profissionais com vi-
são de toda a cadeia produtiva, o curso de
pós-graduação abriu horizontes para enten-
der a embalagem não mais isoladamente
como material ou uma simples forma. "Esse
conceito fundamentado no conhecimento do
todo é extremamente positivo no momento
de desenvolver um projeto de embalagem",
garante Cabral. Ele continua: "Não é mais
possível pensar somente no custo de um ma-
terial de embalagem, mas em todos os com-
ponentes do sistema". Dentro desse contex-
to, o instituto implantou, em 2000, mais dois
cursos de pós-graduação: logística e gestão
da cadeia de suplementos e desenvolvimen-
to de produtos e processos. Cabral explica
que há uma clara integração dos conteúdos
desses cursos e o de engenharia de embala-
gem, o que enfatiza o pensamento sistêmi-
co. "Dois desafios são presentes e, ao mes-
mo tempo, ilustram o que considero o futu-
ro da educação na área de embalagem: for-
mar competências definidas, como o saber
agir com responsabilidade, e desenvolver o
pensamento sistêmico nos alunos", conclui
o coordenador.

perdem uma grande oportunidade de utili-
zar esse recurso de uma forma mais inteli-
gente para o crescimento do seu negócio. É
justamente para fazer essa aproximação
com o mundo corporativo que a Escola Su-
perior de Propaganda e Marketing (ESPM)
abraçou esse conceito. A instituição criou o
curso de pós-graduação sobre gestão estra-
tégica de embalagem, iniciado no primeiro
semestre do ano passado. "Com uma pro-
posta ambiciosa, o curso ensina a gerir a em-
balagem como um fator estratégico nos ne-
gócios e na competitividade das empresas,
explica Fábio Mestriner, coordenador do cur-
so de pós-graduação cm gestão estratégica
cie embalagens e do Núcleo de Estudos da
Embalagem da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM). Mais da meta-
de do seu programa curricular é destinado
às matérias práticas. Um bom exemplo de
como essa metodologia está abrindo novos
caminhos para quem atua no setor de em-
balagem é o projeto de conclusão da primei-
ra turma, que se formou em setembro pas-
sado. "Os alunos desenvolveram um progra-
ma de inteligência de embalagem para uma
linha de produtos da Bombril", revela. É
composto de três programas: design; inova-
ção; e utilização da embalagem como fer-
ramenta de marketing, veículo de comuni-
cação e elo com a Internet. "Uma ação re-
levante, que considero a nova fronteira da
embalagem, é o seu uso como elo com a in-
ternet. Ou seja, a embalagem leva o consu-
midor até o site do produto, estendendo esse
relacionamento para o mundo virtual", afir-
ma. Quem faz muito bem isso é a Coca-
Cola, que lançou um programa de fidelida-
de do consumidor à marca ao criar o site
www.mycokerewards, conta Mestriner. Para
participar, cria-se uma conta no site c ca-
dastra-se o código inscrito nas embalagens.
Quanto maior o número de códigos, maior
será a pontuação, que pode ser trocada por

á fora, a educação em embala-
gem é uma espécie de extensão
da indústria. E o que acontece na
Michigan State University School
of Packaging, nos Estados Unidos,

Nunca se falou tanto da importância da
embalagem como nos últimos tempos, no
entanto, ela ainda é gerida nas áreas opera-
cionais, não participando das esferas estra-
tégicas de decisão. Com isso, as empresas



uma prêmio. "Trata-se de uma
experiência online personali-
zada usando a embalagem".

Além do curso de pós-gra-
duação, a ESPM criou o Nú-
cleo de Estudos de Embala-
gem, uma continuidade desse
programa acadêmico, que pre-
tende ser um ponto de refe-
rência no Brasil e na América
Latina. "Já oferecemos cursos
complementares intensivos,

com duração de 36 horas, para atender as
demandas do mercado. Nesse semestre, se-

rão lançados os temas: legislação em embalagem e embalagem
sustentável", diz Mestriner. As ações não param por aí. O Núcleo
também está lançando um laboratório que vai monitorar e anali-
sar os lançamentos de embalagem no mundo e realizará um Fó-
rum Internacional de Gestão Estratégica de Embalagem. "Tudo
isso para aprofundar os conhecimentos sobre embalagem que po-
dem ser oferecidos aos alunos", finaliza. E mais uma porta para
compartilhar experiências.
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