


COMPARTILHAR CONHECIMENTO 
COM PROFISSIONAIS DO SETOR E 
CONTRIBUIR PARA  EMBALAGENS 
MELHORES PARA UM MUNDO 
MELHOR,

APROXIMANDO QUEM PRECISA DE 
INFORMAÇÃO COM QUEM DOMINA 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, E 
QUER, E PRECISA DIVULGAR PARA 
O MERCADO.

NOSSO PRINICIPAL PAPEL 



ACREDITAMOS QUE 
EMBALAGENS 
MELHORES 
PROMOVEM UM 
MUNDO MELHOR.



NOSSA
EQUIPE.

ASSUNTA CAMILO
DIRETORA

SIMONE RUIZ
CONSULTORA SÊNIOR

EDENILSON SANTOS
ANALISTA DE MARKETING

ANTONIO ANDRADE
CONSULTOR E PROFESSOR DOS 
CURSOS

MARGARET HAYASAKI
JORNALISTA

CLAUDIO MARCONDES
CONSULTOR E PROFESSOR DOS 
CURSOS

MARIA LUIZA
FINANCEIRO

CASSIA SANTOS
VENDAS

SILAS LEANDRO
WEB DESIGNER

MAGDA CERCAN
CONSULTORA E PROFESSORA



MAIS DE 17 ANOS 
DIVULGANDO 
CONHECIMENTO 
SOBRE EMBALAGENS 
E CONSTRUINDO 
UMA REDE DE 
RELACIONAMENTO 
QUE CRESCE CADA 
VEZ MAIS



ATUALIZAÇÃO 
CONTÍNUA

FEIRAS E CONGRESSOS INTERNACIONAIS



+ 80 PAÍSES VISITADOS



PATROCINADORES



APOIO
INSTITUCIONAL



580
ARTIGOS
PUBLICADOS

O MUNDO E AS 
EMBALAGENS 
PÓS-PANDEMIA 
COVID -19

Fronteiras Itália

PROPOSTAS DE 
EMBALAGENS MELHORES 
PARA UM MUNDO MELHOR

LEIA MAIS

LEIA MAIS

LEIA MAIS

https://institutodeembalagens.com.br/wp-content/uploads/2021/07/PAG20-1.pdf
https://institutodeembalagens.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Pack-235-ESPECIAL.pdf
https://institutodeembalagens.com.br/wp-content/uploads/2021/07/EMBANEWS_365-Pagina-28.pdf


13.855  MEMBROS CADASTRADOS



KIT DE 
REFERÊNCIA EM 
EMBALAGENS

PROJETOS ESPECIAIS



NOSSA CARTILHA 
PARA CRIANÇAS 



21 LIVROS
PUBLICADOS

www.betterpackagingbetterworld.com

Nossas publicações reúnem o sistema de

embalagem, desde conceitos até a disposição

final, incluindo mercado, design, materiais,

processos, máquinas e sustentabilidade.



PRÓXIMA
PUBLICAÇÃO



SOBRE O 
LIVRO

Considera-se o design como uma expressão cultural. Ele está 
presente em diversos segmentos, como mobiliários, arte, veículos, 
moda e, também, nas embalagens. A embalagem está presente na 
vida do homem há milhares de anos.

No Brasil alguns esboços para desenvolvimento de novas 
embalagens foram feitos em 1637. No entanto as embalagens só 
começaram mesmo a alcançar pleno desenvolvimento no país a 
partir de 1808, com a abertura dos portos e a vinda da família real e 
da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro.

Hoje o design das embalagens é considerado uma poderosa 
ferramenta não só para melhorar suas características de segurança 
e de uso, como de comunicação e posicionamento de marcas e 
produtos.

A história da embalagem no mundo e no Brasil, sua importância 
para o desenvolvimento da sociedade, a influência dos costumes e 
tradições de um povo na sua criação e o papel do design, são temas 
que serão abordados nesta publicação e também nas palestras, 
levando ao público um material importante para o entendimento 
desse assunto.



PRÓXIMA PUBLICAÇÃO 
CAPA PRELIMINAR



POR QUE PATROCINAR O  
LIVRO EMBALAGENS 
FLEXÍVEIS?

• Visibilidade nas Feiras Internacionais e mercado 
nacional;

• Contar com a experiencia de quem já produziu
21 livros e distribuiu 185 000 mil livros;

• Lista de distribuição para contatos chaves: 
Packaging Managers, Imprensa e autoridades.

• Versão e-book em português e inglês.







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. Além de palestrantes
convidados, especialistas do setor.



✓ 95 Cursos 

✓ 132 Eventos

✓ 13.588 
Profissionais
capacitados

Imagens dos cursos e eventos





O curso é destinado aos profissionais que atuam com
embalagens na indústria de produtos de consumo, no
setor de embalagem e na indústria de máquinas e
processos.

Temas abordados: Tendências em Embalagens; Inovações
em Embalagens; Projeto de Embalagens; Design de
Embalagens; Tintas e Vernizes; Plásticos; Embalagens de
Aço; Alumínio; Vidro; Papel e Papelcartão; Pré-Impressão;
Cores; Processos de Impressão, Extrusão, Laminação,
Metalização, Termoformagem, Injeção, Sopro; Bisnagas;
Rótulos; Embalagens de Papelão Ondulado; Embalagens
de Transporte; Embalagens Flexíveis; Filmes shrink e
stretch; Acabamentos gráficos; Corte e Vinco; Máquinas
de envase; Rotulagem Ambiental; Embalagens e
Sustentabilidade.

De 21 de março a 01 de abril, o Instituto de Embalagens
realizará o Curso Embalagens do Aço ao Vidro (A a V) que
oferece conhecimento sobre o universo da embalagem,
desde seus diferentes materiais, processos e
sustentabilidade.

21.03 01.04



O mercado de embalagens demanda profissionais atualizados. O 
conhecimento é fator determinante para a competitividade do setor. O 
Curso de Embalagens Flexíveis Online foi elaborado para compartilhar 
conhecimento com base em conceitos e cases de sucesso.

No Curso de Embalagens Flexíveis Online você irá adquirir amplo 
conhecimento sobre embalagens flexíveis. Vai desenvolver habilidades 
para o desenvolvimento de uma boa embalagem flexível. Vai ter uma 
ampla visão técnica e mercadológica do mercado de embalagem flexível.
O curso dá uma visão atual das tendências e inovações de embalagens 
flexíveis no Brasil e no mundo.

Além de propor o aprendizado na prática. Orientados pelos professores, 
os participantes atuam em grupo para o desenvolvimento de um projeto 
prático de embalagens flexíveis que é apresentado na conclusão do 
Curso de Embalagens Flexíveis Online.

Nosso maior diferencial é trazer o conhecimento atual, oferecendo o que 
há de mais avançado na área de embalagem flexível. Isso acontece a 
partir de troca de experiências com nossos professores que têm vivência 
na indústria de embalagem flexível.



Workshop Embalagem & Sustentabilidade será no formato PRESENCIAL E 
ONLINE com palestras ao vivo (transmissão por streaming), apresentará 
uma visão ampla, prática e atual das necessidades básicas para criar 
embalagens mais amigas do meio ambiente. Tratará das práticas que 
contribuem para a melhor adequação técnica da embalagem e ainda 
promove e valoriza processos melhores e que refletem significativamente 
na sustentabilidade de todo o processo produtivo.

É dedicado aos convertedores de embalagens e principalmente os donos 
de marca que que buscam desenvolver embalagens com menos impacto 
ambiental, serão apresentados as últimas tendências mundiais voltadas 
para o tema, exemplos de cases reais de sustentabilidade.



Assistir

Teaser Workshop Embalagem & Sustentabilidade 2021

Assistir

Dia 01 Dia 02

https://youtu.be/MnMEcqF4zrA
https://youtu.be/MnMEcqF4zrA
https://youtu.be/MnMEcqF4zrA
https://youtu.be/euTpfaZ4LUE
https://youtu.be/euTpfaZ4LUE
https://youtu.be/euTpfaZ4LUE


Mais um curso com um tema super relevante para os profissionais 
que atuam no setor de embalagens e querem dominar o 
conhecimento nesta área específica.

Só para se ter uma ideia do tamanho deste mercado, em 2019, o 
valor total do mercado de embalagens de papelcartão foi estimado 
em US$ 115,4 bilhões, com mais de 47,5 milhões de toneladas de 
material convertidas. A nova previsão, segundo especialistas da 
Smithers, aponta que este valor aumentará para US$ 145,9 bilhões e 
59,3 milhões de toneladas em 2024. Isso é equivalente a uma taxa de 
crescimento anual composta (CAGR) de 5,8% em valor e 5,3% em 
volume.

Já a produção total de sacos de papel e embalagens kraft chegará a 
20,7 milhões de toneladas em 2023, crescendo em média 2,9% ao ano 
nos próximos cinco anos. Este percentual contrasta com uma taxa 
de crescimento de pouco menos de 4% no período anterior de cinco 
anos. O valor total do mercado, segundo estudo da Smithers, será de 
pouco mais de US $ 19 bilhões para as fábricas de papel e US$ 50,9 
bilhões para os convertedores.



Entenda a importância da embalagem na logística. A embalagem tem o 
papel de facilitar os processos de transporte, movimentação e 
armazenamento. A escolha correta garante a proteção do produto de 
avarias e defeitos até o seu destino final. A embalagem adequada reduz 
custos e promove maior agilidade na hora de armazenar e despachar 
produtos no processo intralogístico.

A sustentabilidade e a logística reversa elevaram a importância da 
embalagem na logística que tem um papel importante na redução dos 
impactos ambientais. O material escolhido, a forma de produção e o 
possível reaproveitamento são fatores que ganharam maior relevância.

O Curso Embalagens de Transporte aborda o papel da embalagem de 
transporte e sua importância na qualidade e integridade dos produtos 
transportados, discorrendo sobre processos logísticos nas 
movimentações internas das indústrias e nos transportes nacionais e 
exportações, análise de processos e muito mais.



O Curso Projetos de Embalagem ONLINE que explora a

importância de desenvolver um bom projeto de

embalagem, assim como aborda todas as técnicas

importantes para melhorar e inovar as embalagens, desde

os materiais até exposição na gôndola.

Na semana seguinte ao curso, teremos um encontro

presencial (opcional) com transmissão ao vivo, quando

será realizada a apresentação dos projetos desenvolvidos

pelos participantes durante o curso.

Além de uma maior oportunidade de fazer networking e

melhorar a rede de contatos profissionais para trocar

experiências e conhecimento. O curso é destinado aos

profissionais que atuam com embalagens na indústria de

produtos de consumo, no setor de embalagem e na

indústria de máquinas e processos.

Data a definir



Depoimentos
profissionais



Flavia Silva | 
Sourcing Packaging 

Latam | 
GENERAL MILLS

DEPOIMENTOS



Mayara Sayuri | 
Analista de 
Desenvolvimento | 
INAPEL 
EMBALAGENS

DEPOIMENTOS



Fernanda Cancian | 
Desenvolvimento de 
Embalagens |
FABER CASTELL

DEPOIMENTOS



Luciano Domingues | 
Pesquisa e 
Desenvolvimento de 
Produtos |
VIBRA

DEPOIMENTOS



POR QUE PATROCINAR O 
INSTITUTO DE EMBALAGENS?



POR QUE 
PATROCINAR O 
INSTITUTO DE 
EMBALAGENS

VISIBILIDADE E CREDIBILIDADE 
DO INSTITUTO DE EMBALAGENS

FICAR EM EVIDÊNCIA

FAZER PARTE DO MOVIMENTO 
PELA CONSCIENTIZAÇÃO DA 

IMPORTÂNCIA DA 
EMBALAGEM

SERVIÇOS DE RSVP ATIVO PARA 
SEUS CONTATOS VIPS



POR QUE 
PATROCINAR O 
INSTITUTO DE 
EMBALAGENS

12660  

www.institutodeembalagens.com.br
www.clubedaembalagem.com.br
www.betterpackagingbetterworld.com

http://www.institutodeembalagens.com.br/
http://www.clubedaembalagem.com.br/
http://www.betterpackagingbetterworld.com/


POR QUE 
PATROCINAR O 
INSTITUTO DE 
EMBALAGENS

Sempre fazemos referência ao seu apoio nos press releases e 
lançamentos dos projetos.

Possibilidade de ministrar palestra técnica em nossos cursos;

Participar do nosso programa de Lives: “Embalagens em Pauta”.

Receber inscrições para nossos cursos e workshops.

Receber os nossos livros sobre embalagens.

Ter campanha de e-mail marketing para toda nossa base;

Participação em nossos programas de entrevistas;

Destaque dos seus produtos e lançamentos nas nossas demais 
plataformas: Linkedin, Facebook, Instagram, YouTube, etc.

Junte-se a mais de 170 empresas que fazem parte do movimento por:

Embalagem melhor. Mundo melhor.  



BENEFÍCIOS 
PATROCINADOR OURO
• Logo da empresa no rodapé do slide mestre do 
curso;

• Logo no slide final de cada apresentação;

• Palestra técnica de 30 minutos no Curso escolhido
ou 20 minutos do Workshop (validada pela 
coordenação); 

• 05 inscrições no curso escolhido OU 10 inscrições
no workshop escolhido com apoio de RSVP do 
Instituto de Embalagens;

• 1 inscrição em um dos nossos outros cursos por 
DOZE MESES;

• 3 inscrições distribuídas nos nossos workshops por 
DOZE MESES;

• Entrevista online no programa Embalagem em
Pauta



OUTROS 
BENEFÍCIOS DE 
PATROCINADOR

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

• Logo da empresa nos e-mails de divulgação do 
curso e Lives  relacionadas ao tema;

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

• Envio de um e-mail marketing para a base do 
Instituto de Embalagens.

http://www.institutodeembalagens.com.br/


INVESTIMENTO



E-MAIL

* Plano de patrocínio por 12 meses e ações por 12 meses junto ao IE.

WHATSAPP

FALE COM UM DOS 
NOSSOS CONSULTORES

Clique em uma das opções abaixo

mailto:consultora@ideembalagens.com.br?subject=Projetos%202022
mailto:consultora@ideembalagens.com.br%20%20?subject=Projetos%202022
https://wa.me/message/HNUEVK2IYWKWI1
https://wa.me/message/HNUEVK2IYWKWI1


consultora@ideembalagens.com.br
(11) 2854-7770 | (11) 3431-0727
(11) 972177403
Calçada das Tagetes, 27 Condomínio Centro 
Comercial Alphaville,Barueri

institutodeembalagens

mailto:consultora@ideembalagens.com.br

