


NOSSO OBJETIVO
Nosso principal papel é aproximar quem precisa de 

informação com quem domina tecnologia e 
inovação e quer e precisa divulgar para o mercado.

Acreditamos que embalagens
melhores promovem um mundo melhor.



SOBRE NÓS

O Instituto de Embalagens, com sede em
Barueri São Paulo Brasil, foi fundado em
2005 por profissionais renomados na área.
Trabalha com o ensino e pesquisa sobre
embalagens levando aos profissionais da
indústria informações atualizadas para
capacitá-los conforme sua crença:
Embalagem Melhor. Mundo Melhor.

NOSSA EQUIPE

Equipe multidisciplinar de experientes
profissionais, com expertise em engenharia
de embalagens, materiais, marketing,
gestão, design, projetos de embalagens e
envase.



14 anos divulgando 
conhecimento sobre 

embalagens e 
construindo uma rede 

de relacionamento que 
cresce cada vez mais

15 anos divulgando conhecimento 
sobre embalagens e construindo 

uma rede de relacionamento que 
cresce cada vez mais



ATUALIZAÇÃO
CONTÍNUA

O Instituto de Embalagens investe permanentemente em 
pesquisas nas principais feiras internacionais e visitas aos 
pontos de venda pelo mundo.

FEIRAS E CONGRESSOS INTERNACIONAIS



+80
Países
Visitados
O Instituto de Embalagens investe 
permanentemente em pesquisas nas 
principais feiras internacionais e visitas 
aos pontos de venda pelo mundo.



APOIO INSTITUCIONAL



PATROCINADORES

Faça como mais de 160 empresas, apoie o conhecimento sobre embalagem!



+ 500
Artigos
Publicados

https://www.institutodeembalagens.com.br/noticias-e-artigos/artigos/
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Somos a plataforma digital do Instituto de Embalagens que
apoia a missão de levar informações isentas e imparciais para
o maior número de profissionais possível. Formada por uma
equipe multidisciplinar composta por jornalista, designers,
profissionais de embalagens, engenheiros e consultores do

setor, a plataforma compartilha informações sobre
oportunidades profissionais, tecnologias, cursos e eventos,
feiras nacionais e internacionais, notícias diárias, entre outras
informações que podem chegar rapidamente aos
“embalageiros”.

“Os “embalageiros” são profissionais que trabalham nas

empresas que produzem embalagens e matérias primas ou
nas indústrias de bens de consumo (end users ou brand
owners) que usam embalagens.

+DE 10.500
MEMBROS CADASTRADOS

NOTÍCIAS | GUIA DE FORNECEDORES  
VAGAS |



O Instituto de Embalagens disponibiliza para o
patrocinador a participação em nossas redes sociais,
com conteúdos relacionados à marca e aos projetos
desenvolvidos. Através das nossas redes sociais,
disseminamos conhecimento e inovações sobre
embalagens, além de fortalecer o relacionamento entre
o público do Instituto de Embalagens e os nossos
patrocinadores.

Redes Sociais



CURSOS E 
WORKSHOPS



Cursos e Eventos

Os cursos e eventos do Instituto de
Embalagens combinam
conhecimento teórico e prático. O
corpo docente é formado por
professores com ampla experiência
nacional e internacional, e
as competências necessárias nas
áreas produtivas e comerciais.

Até aqui foram:

+ 80 Cursos
+ 120 Eventos

+ 11.000 Profissionais Capacitados

https://we.tl/t-ycCtg978IW





DEPOIMENTOS PATROCINADORES

Temos muito orgulho em fazer parte
desta iniciativa, com a sensação de
estarmos deixando um legado de
conhecimento em cada cidade que
passamos e contribuindo para a
formação e reciclagem de tantos
estudantes, profissionais e empresas
que participaram conosco até então

Tatiana Abib, líder de comunicação para América Latina 
da DuPont.

Este é o segundo ano da parceria entre a
Alpha Clicheria e o Instituto de
Embalagens e este mês alcançamos a
participação em 10 edições do evento.
Foram dez diferentes cidades em sete
estados brasileiros, quilômetros de
estradas, centenas de encontros, inúmeras
conversas e trocas de conhecimentos.
Parabenizamos a iniciativa do Instituto de
Embalagens e esperamos que todos os
profissionais que participaram dos eventos
evoluam cada vez mais em suas carreiras

Adriano Godoi, executivo da Alpha Clicheria.

DEPOIMENTOS PROFISSIONAIS

Participei da edição do Packaging on the Road
em Criciúma. O evento, além de me reconectar
a antigos contatos do mercado de embalagens
e permitir interação com novos, permitiu um
aprimoramento em áreas correlatas. Apesar de
lidar atualmente somente com matérias-primas
plásticas (polietilenos e polipropilenos),
conhecer outros aspectos do sistema de
produção como um todo permitiu ampliar
minha visão de toda a cadeia tecnologias de
impressão, clichês, otimização de processos,
inovações globais etc. Parabéns ao Instituto de
Embalagens pela iniciativa!

Eduardo Miura- Account Manager Sabic

É impressionante como o conhecimento é capaz de
transformar e conectar as pessoas, além de acelerar
nossos objetivos. Nos que atuamos no segmento de
embalagens é primordial atualizarmos sobre
tendências - tecnológicas, econômicas e de
sustentabilidade; conceitos e networking. O 14º
Packaging on the promoveu esse papel em sua

essência! Me impressionou, de maneira positiva, o
conteúdo das palestras, a clareza com as informações
foram compartilhadas e o nível de conhecimento de
todos participantes e palestrantes! Vale conferir, se
atualizar...uma grande imersão de conhecimento!
Imprescindível!

Matheus F. Andrade Engineer, Application
Development Sabic

bastante enriquecedor
participar do workshop de
embalagens, pois além de ver
novidades nunca vistas, pude ver
também que a minha empresa, a
Tia Sônia, está indo pelo caminho
certo.

Millena Castro Comunicação e
Marketing Tia Sônia - BA





18 livros 
Publicados

Nossas publicações reúnem o sistema 
de embalagem, desde conceitos até a 
disposição final, incluindo mercado, 
design, materiais, processos, 
máquinas e sustentabilidade.

www.betterpackagingbetterworld.com

https://www.institutodeembalagens.com.br/livros/


PROJETOS
ESPECIAIS

Kit de Referência em Embalagens

O premiado Kit de Referência em
Embalagens®, projeto do Instituto de
Embalagens, contém Guia de Referências
material completo para introdução do
profissional ao mundo das embalagens e o
Glossário & Referências com os principais
termos, feiras e eventos do setor.
Também traz amostras de 70 materiais
diferentes para embalagens: polímeros,
chapas plásticas, aço, alumínio, vidro, papéis e
cartões.
Este foi um projeto pioneiro que reuniu as
principais empresas do setor no intuito de
amplificar o conhecimento entre os
profissionais da área de embalagens.



É fundamental despertar nas crianças a
consciência e a responsabilidade pela
preservação do meio ambiente, pois elas são os
agentes transformadores para um mundo
melhor.

Desenvolvido para crianças, a cartilha de
Educação Ambiental Nós, as Embalagens e o
Meio Ambiente é um material paradidático que
explica como são fabricadas as embalagens, sua
reciclagem, a coleta seletiva e o consumo
consciente, e inclui exercícios para consolidação
com atividades lúdicas, que propõe a criação de
brinquedos e objetos feitos de embalagens pós-
consumo.

A convite da ONU desenvolvemos em alemão
para a realidade alemã para a INTERPACK, que
acontecerá em 25 de Fev 2021

PROJETOS
ESPECIAIS

CARTILHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL











POR QUE PATROCINAR 
A CARTILHA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

?



• É o melhor caminho para melhorarmos a relação com o meio ambiente;

• Material atemporal que pode apoiar:

• Ações de educação ambiental dos próprios  colaboradores;
• Ações de educação dos filhos dos colaboradores;
• Ações de educação com clientes; e
• Ações de educação com as escolas, comunidades ou cidades próximas.

• Fazer parte do movimento pela conscientização da importância da embalagem, do 
consumo consciente e da reciclagem;

• Visibilidade e Credibilidade do Instituto de Embalagens;

• Lista de distribuição para contatos VIPs; 

• Receber e distribuir 5000 cópias de cartilhas; e

• Contar com workshops e oficinas para treinamento dos multiplicadores (área de RH ou 
professores).

Por que patrocinar  A CARTILHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL?



• CAPA ESPECIAL com MENSAGEM DA EMPRESA NA 
terceira CAPA 

• LOGO da EMPRESA na Primeira e quarta capa; 

• Até 2 oficinas para treinamento de multiplicadores; e

• 5000 (Cinco mil) cópias das cartilhas.

Benefícios como Patrocinador EXCLUSIVO



Outros Benefícios de Patrocinador EXCLUSIVO

• O nome da empresa, endereço, telefone, site e linha de produtos serão adicionados como 
referência no site www.clubedaembalagem.com.br; 

• Logo da empresa no site do Instituto de Embalagens www.institutodeembalagens.com.br; 

• Logo da empresa em banners, nos materiais do evento de lançamento da cartilha (previsão 
durante o Fórum de Sustentabilidade de 2020, 30 de setembro);



consultora@ideembalagens.com.br

mailto:coordenaro@ideembalagens.com.br?subject=Quero%20saber%20mais%20sobre%20o%20LIVRO%20EMBALAGENS%20DE%20VIDRO

