
F
omentar estudos, pesquisa e 
ensino na á r e a de embalagem 
para contr ibuir com este im
portante setor da economia é o 

compromisso do Núcleo de Estudos da 
Embalagem ESPM (Escola Superior 
de Propaganda e Market ing) criado, 
em 2006, sob a coordenação de Fábio 
Mestriner, que já formou 950 alunos. 
Conta com um corpo docente forma
do por especialistas reconhecidos no 
mercado, como Paulo Carramenha, 
Aparecido Borghi , Bruno Pereira e 
Pedro Carvalho. "Dedicamo-nos a for
mar profissionais com uma visão mais 
abrangente da embalagem, capazes de 
aplicar em suas empresas os conceitos 
mais atuais sobre design, sustentabi
lidade, branding e ges tão de projetos, 
sempre com o enfoque do marketing", 
ressalta Mestriner. 

O primeiro desafio para in ic iar o 
ensino de embalagem, segundo o coor
denador, foi diagnosticar o es tágio em 
que se encontravam os profissionais 
de embalagem no Brasil . O primeiro 
d iagnós t ico sobre a ges tão de emba
lagem nas empresas brasileiras rea
lizado para o Núcleo de Estudos da 
Embalagem ESPM pela G F K apre
sentou informações importantes que 
serviram de base para a montagem 
do primeiro programa de ensino, o 
curso de pós -g raduação em Ges t ão 
Es t r a t ég ica de Embalagem. "A par t i r 
do curso de pós-graduação que formou 
cinco turmas consecutivas, compreen
demos que nosso mercado ainda não 
estava preparado para um curso como 
este. Por isso, mudamos a estrutura 
dos cursos, passando a oferecer um 
programa complementar e integrado 
com quatro cursos de curta duração", 
revela Mestriner. 

O Núcleo de Estudos da Embala-

gem oferece quatro cursos integrados 
no Programa de Embalagem ESPM: 
Design & Inovação de Embalagem; 
Embalagem e Sustentabilidade; Em
balagem e Branding; e Ges tão de Pro
jetos de Embalagem. Todos os cursos, 
explica Mestriner, adotam o conceito 
de Projeto Real, no qual empresas são 
convidadas a passar um briefing para 
os alunos. "Durante o curso, eles apli
cam os conceitos aprendidos em sala 

de aula nos projetos. No final do curso, 
estas empresas voltam à escola para 
que os alunos apresentem os projetos 
realizados. Projetos e ideias apresen
tados nestes cursos já foram adotados 
pelas empresas e lançados no merca
do", destaca. 

Outra importante frente de a tuação 
do Núcleo de Estudos da Embalagem 
é o Labora tó r io de Embalagem, que 
monitora os l a n ç a m e n t o s mundiais 
de embalagem em tempo real e r e ú n e 
empresas do setor para o desenvolvi
mento conjunto de projetos. "A ESPM 
é a mediadora desse processo de desen
volvimento", afirma Mestriner. 

Relevantes para construir o conhe
cimento dos alunos, as pesquisas onli
ne realizadas pelo Núcleo de Estudos 
da Embalagem são utilizadas como 
apoio das atividades d idá t icas e como 
parte integrante da metodologia de 
ensino adotada nos cursos. 

O resultado das pesquisas é apre
sentado no Fó rum Nacional de Gestão 
Es t ra t ég ica de Embalagem, no qual é 
debatido por especialistas e pelo públi
co. Já foram realizados quatro gran
des estudos e edições do evento, com 
os seguintes temas: Diagnós t ico da 
Ges tão de Embalagem nas Empresas 
Brasileiras; Diagnóst ico da Uti l ização 
da Embalagem pelos Profissionais de 
Market ing; Diagnóst ico da Sustenta
bilidade de Embalagem nas Empresas 
Brasileiras e O Futuro da Embalagem. 
"O Fórum é o mais importante evento 
de divulgação dos estudos e pesquisas 
realizados pelo Núcleo de Estudos da 
Embalagem. Em suas quatro edições, 
o evento reuniu mais de m i l profissio
nais. São eventos assim que trazem os 
profissionais para o debate dos mais 
importantes temas do setor", acredita 
Mestriner. www.embalagem.espm.br 
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Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 23, n. 278, p. 36, maio 2013. 




