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CARREIRAS

ESPECIALIZAÇÃO Há uma tendência, no setor de criação de cursos, de atender às necessidades das indústrias

Demanda cria cursos voltados à embalagem

k PARADOXO

«A especialização
continua deficiente, ao
mesmo tempo em que
esta indústria tem
crescente importância
para a economia»
FÁBIO MESTRINER
PROFESSOR DA ESPM

Já publicamos 1.867 reportagens sobre

C A PAC I TAÇ ÃO
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

k INCENTIVO

«Queremos fomentar a
profissionalização do
setor; as empresas
devem incentivar a
especialização de seus
funcionários»
LUCIANA PELLEGRINO
DIRETORA EXECUTIVA DA ABRE

Com cursos de pós-graduação recentes,
universidades apostam em novos nichos de
mercado para profissionais que atuam no setor

No dia 28 de fevereiro, a Escola
Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) promoverá
o evento “A nova fronteira da
embalagem”. Na ocasião, esta-
rão em discussão temas como
a inovação estratégica no setor
de embalagens, as fronteiras
no comportamento do consu-
midor, os desafios, a integra-
ção da embalagem como uma
ferramenta de comunicação e
branding (trabalho com a mar-
ca). A iniciativa, que foi idea-
lizada pelo Núcleo de Estudos
da Embalagem da instituição,
tem como objetivo apresentar
aos profissionais da área e con-
vidados as novas abordagens
para as funções estratégicas da
embalagem dentro da tecnolo-
gia de gestão “Inteligência da
Embalagem”, desenvolvida pe-
la própria ESPM.

Entre os palestrantes confir-
mados estão Lincoln Seragini,
presidente da Seragine Farné;
Antônio Cabral, coordenador
do curso de pós-graduação em
engenharia da embalagem do
Instituto Mauá de Tecnologia;
Paulo Carramenha, diretor da
GFK Indicator Pesquisa de
Mercado; Ellen Kiss, Mestre
em Design Management e Fá-
bio Mestriner, professor e co-
ordenador do Núcleo de Em-
balagens da ESPM e do comitê
de estudos estratégicos da As-
sociação Brasileira de Embala-
gem (Abre).

O evento é gratuito e será
realizado na ESPM, no Campus
Rodolfo Lima Martensen, à
Rua Dr. Álvaro Alvim, nº 123,
na Vila Mariana. As inscrições
podem ser feitas pelo e-mail
centralinfo@espm.br ou pelo
telefone (11) 5085-4600.

Inovação e
desafios entram
em debate

são paulo
Com 174 mil pessoas emprega-
das na área, um volume de ven-
das do setor com estimativa de
movimentação financeira de R$
33 bilhões este ano, e um merca-
do queapresenta intensacompe-
titividade, o segmento de emba-
lagens tem ganho destaque den-
tro das empresas e gerado maior
especialização dos profissionais
que atuam no setor.

A Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM) de-
senvolveu, há um ano, um curso
de pós-graduação em Gestão Es-
tratégicade Embalagem,emfun-
ção da fraca especialização dos
profissionais que atuam no mer-
cado e da necessidade de criar um
nicho de carreira que consiga
agregar variadas funções atribuí-
das ao segmento.

Segundo FábioMestriner, pro-
fessor e coordenador do Núcleo
de Embalagens da ESPM e do co-
mitê de estudos estratégicos da
Associação Brasileira de Embala-
gem (Abre), com a percepção de
que, para o consumidor, a emba-
lagem é um item de avaliação e re-
ferência cada vez mais importan-
te no processo de escolha dos
produtose,em razãodoaumento
da relevância desse instrumento,
aolongo dotempo, aembalagem
foi agregando funções e consoli-
dou-se como uma poderosa es-
tratégiade marketing e comoveí-
culo de comunicação.

“A maioriados produtosde su-
permercados não têm suporte de
marketing, apenas embalagem.
Ela precisa deixar de ser conside-
rada insumo, para virar um item
estratégico de competitividade
das companhias, que também
precisam perceber como obter da

embalagem o máximo que ela
pode oferecer. Essautilização exi-
ge uma nova gestão e um novo
profissional; assim, criamos o
curso”, explica Mestriner.

Em sua terceira turma, a
pós-graduação aborda o merca-
do de embalagem, o marketing
empregado em sua gestão e o
comportamento doconsumidor,
paraque osprofissionaispossam
traçar as melhores estratégias de
desenvolvimento de produtos.

“O Brasil não está atrasado no
setor de embalagem, pois temos
nível internacional.Dos 20maio-
res grupos do segmento, 18 têm
fábricas e atuam no País. O pa-
drão competitivo é muito alto e
70% dos produtos existentes têm
embalagem. Entretanto, a espe-
cialização na área continua mui-

to deficiente, ao mesmo tempo
em que as indústrias do setor têm
grande e crescente importância
para a economia brasileira”, res-
salta o professor.

Especialização
Luciana Pellegrino, diretora exe-
cutiva da Abre, considera a diver-
sificação dos cursos voltados pa-
ra a embalagem muito positiva e
acredita que a possibilidade de os
profissionais se capacitarem e se
especializarem no assunto trará
maior competitividade à indús-
tria nacional.

“A oportunidade de especiali-
zação em algum tema voltado pa-
ra a embalagem, como a gestão
estratégica, fará com que os pro-
fissionais estejam mais bem pre-
parados para a estrutura e as fer-
ramentasvoltadas aosetor. Aem-
balagem ficou por algum tempo
alocada dentro das empresas em
um departamento de engenha-
ria, compras oumarketing, mas é
necessária uma gestão integra-
da”, pondera a diretora.

Para Luciana, a especialização
de um profissional deve fazer
comque eleagregue funçõesfun-
damentais para o funcionamen-
to das empresas como um todo, já
que o segmento de embalagem
também envolve os departamen-
tos de distribuição, marketing,
comunicação e logística, entre
outros, das empresas.

“A mudança de comporta-
mento leva alguns anos. Quere-
mos fomentar a profissionaliza-
ção do setor, eas empresas devem
incentivar a especialização dos
funcionários, até mesmo com
subsídios à sua formação. Além
disso, os cursos devem estar pró-
ximos das indústrias e tentar vin-
cular seus projetos às necessida-
des delas”, avalia Luciana.

“As embalagens são ferramen-
tas importantes de competitivi-
dade para as empresas, e os países
em desenvolvimento devem in-

vestir mais em cursos voltados
para o setor”, completa.

De acordo com Antônio Ca-
bral, coordenador do curso de
pós-graduaçãode Engenhariada
Embalagem, do Instituto Mauá
de Tecnologia, os universitários
costumamsair dasinsti-
tuições de ensino sem
ter uma formação espe-
cífica na área e, portan-
to, buscam cursos mais
segmentados.

“Houve um cresci-
mento do número de
profissionais interessa-
dos naespecialização da
embalagem. Boa parte dos alu-
nos que fazem nossa pós já atua
no mercado, seja em indústrias
fabricantes, ou mesmo usuárias,
de embalagem. Costumam ser
farmacêuticos e engenheiros
químicos”, diz Cabral.

Desde que lançou o curso de
pós-graduação em Engenharia
de Embalagem, há dez anos, o ob-
jetivo doInstituto Mauáfoi divul-
gar para as empresas o ensino da
embalagem e sua importância.

Com o objetivo de incentivar a
formação dos alunos, a institui-
ção mantém parcerias com ou-
tras entidades especializadas no
setor, como o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial(Senai),
a Michigan State University, nos
Estados Unidos, e o Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento de
Embalagem (Cetea).

No Brasil, grupos como Suza-
no, Klabin, Brasilata, Skol, Bau-
ducco, Ripasa e Novelis são al-
guns dosque fazemsignificativos
aportes no setor e que costumam
investir na inovação de suas em-
balagens, comoestratégia deala-
vancar as vendas.

“A embalagem possui duas lei-
turas. A mais praticada é a visão de
que ela representa apenas um
custo,e asegundaéa detransfor-
má-la comoinstrumento deven-
da, pois é um recurso que custa

menos que um horário na televi-
são”, afirma Cabral.

Insegurança
Mauricio Speranzini, proprietá-
rio da agênciade designSperanzi -
ni, comenta que, em sua área —

design e produção gráfi-
ca — todos os profissio-
nais já têm uma forma-
ção específica e de-
monstram insegurança
em relação aos novos
cursos apresentados no
mercado, por represen-
tarem nichos muito es-
pecíficos de profissão.

“Tem aumentado a oferta de
cursos para o setor, mas minha
impressão é a de que eles ainda
não contam com uma grande
quantidade dealunos. Estãosen-
do oferecidas novas carreiras pe-
las universidades; no entanto, eu
não vejo muito resultado prático
nisso, já que elas representam ni-
chos bem específicos de carreira.
De qualquer forma, cursos volta-
dos para o aperfeiçoamento pro-
fissional são sempre bem-vin-
dos”, ressalta Speranzini.

O executivo credita à maior di-
vulgação de informações sobre o
setor e a exemplos bem-sucedi-
dos de produtos com bom de-
sempenho em função da emba-
lagem, um impulso na procura
dasempresaspor agênciasdede -
sign.

“As pessoas estão mais infor-
madas sobre novas tecnologias,
processos e novas formas de
atuação, e isso acaba aumentan-
do a percepção das companhias e
dos executivos de que é impor-
tante investir nos seus produtos”,
avalia Speranzini.

beatriz cutait

Luciana Pellegrino
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