PÓS-GRADUAÇÂO LATO SENSU
CATÁLOGO DO CURSO
1. Título
GESTÃO DE PROJETOS DE EMBALAGEM
Área: tecnologia
Modalidade: presencial

2. Justificativa
A produção de embalagens é uma etapa fundamental e indispensável para o sucesso na
comercialização e distribuição dos mais diversos itens. Mediante aos desafios propostos pelo
mercado competitivo atual, a embalagem é considerada uma ferramenta estratégica no que
diz respeito aos negócios, desenvolvimento e fortalecimento do mercado consumidor, bem
como sua base produtiva, no que se refere a envase, distribuição e venda. Para atender a
demanda crescente e uma sociedade em constantes mudanças o mercado de embalagem
ocupa nos dias atuais, uma posição central nos negócios e, por conseguinte a todos os
participantes da Indústria de transformação.
A embalagem tem se tornado um componente crucial na formação de preço agregando valor
ao produto, a sua forma e uso. A indústria de plástico oferece ao mercado, conforme dados
de 2017, 115.558 empregos formais, correspondendo a 52,97% do total de postos de
trabalho do setor. Em seguida vem papelão ondulado com 32.355 funcionários (14,83%),
papel com 21.659 (9,93%), metálicas com 17.720 (8,12%), cartolina e papel cartão com
9.685 (4,44%) e vidro com 7.694 (3,53%).
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A indústria brasileira de embalagem1 em 2017 alcançou aproximadamente R$ 71,5 bilhões,
apresentando um aumento de aproximadamente 5,1% em relação a 2016 em produção
física demonstrando um crescimento relevante no segmento. Os plásticos que possui a
maior participação no valor da produção, correspondente a 38,85% do total, seguido pelo
setor de embalagens celulósicas com 34,09% (somados os setores de papelão ondulado
com 17,36%, cartolina e papel cartão com 11,57% e papel com 5,16%), metálicas com
18,15%, vidro com 4,44%, têxteis para embalagens com 2,53% e madeira com 1,95%.
Em relação ao mercado externo em 20172 as exportações diretas do setor de embalagem
apresentaram um faturamento de US$ 544 milhões, crescimento de 10,67% em relação ao
ano de 2016. As embalagens metálicas apresentou um aumento de 22,67% no valor total
exportado em 2016 seguido pelas embalagens plásticas em 12,80%. No que se refere as
importações o mercado apresentou um crescimento de 5,87% no ano de 2017 na
comparação com o ano anterior totalizando US$ 527,3 milhões, sendo o setor de plásticos
corresponde a 57,80% do total importado por segmento.
Portanto com os crescentes avanços tecnológicos que surgem a todo o momento em
nossa sociedade, como um todo, e fortemente em mercados em desenvolvimento, o
mercado de embalagem preocupa-se com
funções como por exemplo,

inovações que conferem à embalagem novas

a de informar as condições de armazenamento a que foi

submetida durante a fase pré-venda, evidências sobre a origem do produto e novas funções
na fase pós compra, o que denomina-se no ambiente de negócios, um possível valor
agregado ao produto, além da preocupação do impacto ambiental que a embalagem ofereça
ao ambiente seja o menor possível.
As embalagens podem cumprir três funções diversas, às vezes simultaneamente –
proteger os produtos embalados, identificá-los e ajudar a vendê-los. Essas três funções
convergem, por exemplo, nas embalagens das mercadorias comercializadas diretamente
para o consumidor final num supermercado. Já no caso da embalagem de transporte, o
aspecto promocional não estará presente.
Considerando essa multiplicidade de requisitos, a produção da embalagem exige um
projeto anterior que pode ser muito complexo. Novamente consideremos uma típica
1
ABRE. Associação Brasileira de Embalagens,/ IBRE (Instituto Brasileiro de Economia) / FGV (Fundação
Getúlio Vargas). 2018.
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embalagem de produto alimentício, oferecido ao consumidor, na prateleira de um
supermercado. Essa embalagem terá uma “estrutura” que deverá ser capaz de proteger o
alimento contra um conjunto de fatores externos que poderão incluir riscos como
contaminações biológicas, oxidação, ação de radiações, migração de substâncias entre
outros. A estrutura também deverá apresentar as resistências mecânicas necessárias,
considerando-se não apenas o peso e a consistência do produto embalado como também as
condições de transporte da embalagem até a prateleira e da prateleira até a casa do
consumidor, considerando normas e os aspectos legais exigidos em cada país. Quanto ao
aspecto promocional, a embalagem deverá apresentar-se atrativa ao consumidor de modo a
destacar-se entre outros produtos concorrentes, mas ao mesmo tempo cumprir requisitos
legais. Com os crescentes avanços tecnológicos, conta-se ainda com inovações que
conferem à embalagem novas funções como a de informar as condições de armazenamento
a que foi submetida durante a fase pré-venda, evidências sobre a origem do produto e novas
funções na fase pós compra.
O projeto da embalagem deverá dar conta de todos esses aspectos (e aqui
apresentamos apenas uma lista resumida desses requisitos) e mais – hoje é obrigatório que
se considere o destino da embalagem pós-consumo, de modo que seu impacto ambiental
seja o menor possível.
Diversos profissionais têm sido envolvidos na criação e desenvolvimento da enorme
diversidade de embalagens necessárias ao bem estar dos indivíduos e ao desenvolvimento
econômico. Trata-se de engenheiros, designers de produtos, designers gráficos, químicos,
técnicos e tecnólogos gráficos, técnicos e tecnólogos da área de materiais etc. No entanto, a
maioria desses profissionais não teve a oportunidade de desenvolver, num ambiente
acadêmico, uma visão sistêmica da complexidade e requisitos envolvidos no projeto da
embalagem.
O curso de pós-graduação proposto visa justamente preencher essa lacuna, oferecendo
aos estudantes um currículo que lhes permitirá compreender todos os aspectos
fundamentais que devem ser considerados na gestão do projeto da embalagem. A partir de
seus conhecimentos e experiências anteriores, esses profissionais, e também estudantes
recém-graduados, serão levados ao desenvolvimento de novas competências, necessárias
para que a produção das embalagens alcance um patamar superior de eficiência e eficácia.
O plano do curso foi desenvolvido em cooperação com a ABRE, Associação Brasileira
de Embalagens, que reúne empresas e profissionais de sucesso, estes amplamente
conhecedores das necessidades das indústrias que utilizam embalagens. Foi realizada
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também uma pesquisa junto a diversas empresas e profissionais qualificados que atuam
diretamente na gestão de projetos de embalagem, num total de 150 respostas. Também foi
imprescindível a experiência acumulada pela Faculdade Senai de Tecnologia Gráfica, na
oferta de cursos técnicos, superior e de pós-graduação,
3. Histórico
A Escola SENAI “Theobaldo de Nigris”, em conjunto com a Escola SENAI “Felício Lanzara”,
inaugurada em 1971, forma o complexo criado pelo SENAI-SP para atender às áreas gráfica,
editorial e de celulose e papel, bem como aos setores afins, constituindo o mais importante
núcleo de educação técnica e de serviços de assessoria tecnológica para o setor gráfico e o
setor de celulose e papel de toda a América Latina. Seu objetivo maior é buscar continuamente
a satisfação dos clientes, bem como assegurar a melhoria contínua do processo de Ensino –
Aprendizagem e informação nas unidades de formação profissional.
Para isso, oferece formação em nível técnico e de aprendizagem industrial, formação em
nível superior – desde 1998, e, a partir de 2005, curso de pós-graduação lato sensu para as
indústrias gráficas.
O primeiro curso de pós-graduação lato sensu da Instituição teve início no mês de abril
de 2005, e, desde então, atende aos objetivos que levaram à sua concepção com a
formação e atualização de jovens empresários, ex-alunos da graduação e profissionais de
empresas gráficas e afins que desejam atualizar-se ou apropriar-se de novas ferramentas
para o aprimoramento do seu trabalho.
Programação:
Local

Turmas

Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica Uma turma de 20 alunos por oferta
Proponente:
Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
Elcio de Sousa

•

Diretor das Escolas SENAI “Theobaldo de Nigris”, “Felício Lanzara”, “José Ephim Mindlin”
e da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
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•

Coordenador da Comissão de Estudos dos processos gráficos da ISO/TC130 e ONS 27
da Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica – ABTG;

•

Especialista gráfico atuando em auditorias de certificação para ISO 9002 pela ABS –
Quality Evaluations INC.

•

Mestrando em Engenharia Mecânica na Universidade de Campinas - UNICAMP, Brasil

•

Pós-graduado em Engenharia de Produção – Universidade Federal de Santa Catarina,
Brasil

•

Especializado em Tecnologia Gráfica pela Training Center For Graphic Arts, Chemnitz,
Alemanha

•

Especializado em “Gestão de Instituições de Ensino Técnico” – Universidade Federal de
Santa Catarina, Brasil

•

Bacharel e licenciado em Química – Universidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil

•

Licenciado em Ciências - Universidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil

•

Técnico em Artes Gráficas - Escola SENAI “Theobaldo De Nigris”, São Paulo, Brasil

4. Objetivos Educacionais
Os cursos de pós-graduação lato sensu do SENAI de São Paulo, obedecem ao que
dispõe a Resolução CNE/CES n. º 1, de 8 de junho de 2007, do Conselho Nacional de
Educação – MEC, e objetivam o aprofundamento de conhecimentos em disciplina ou área
restrita do saber, capacitando os alunos para a compreensão atualizada das áreas
tecnológicas do conhecimento, dando ênfase ao campo específico da habilitação escolhida,
visando, ainda, a iniciação à pesquisa científica.
Os cursos, além do objetivo referido, oferecem aos alunos a possibilidade de
especialização em áreas do conhecimento que, vinculadas à graduação, ampliam a
formação inicial obtida nos cursos superiores e abrem novas possibilidades de atuação
profissional por estarem em perfeita sintonia com o mercado de trabalho.
Ao final do curso de pós-graduação lato sensu – Gestão de Projetos de Embalagem, o
aluno deverá ser capaz de:
•

Acompanhar o desenvolvimento de projetos de embalagem nas suas diversas etapas,
considerando aspectos visuais, estruturais e funcionais de acordo com normas e
legislações vigentes;

•

Planejar, coordenar e avaliar os processos de desenvolvimento de embalagens no que
se refere às suas etapas de criação, planejamento e produção.
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5. Público alvo
•

Graduados em áreas tecnológicas, ciências exatas ou de humanas aplicadas que
pretendam desenvolver carreira no segmento de embalagens, na gestão dos projetos de
embalagem e no desenvolvimento de novas embalagens;

•

Graduados em outras áreas, que já atuam no segmento de embalagens ou afins.

6. Concepção do programa
O projeto do curso foi estruturado a fim de proporcionar a oportunidade de ampliar os
conhecimentos dos participantes quanto a estruturação adequada de um projeto de
embalagem. Para isso, a instituição selecionou docentes com larga experiência nas áreas
tecnológicas de conhecimento, e, também, na gestão de processos produtivos em indústrias
gráficas.
As turmas serão limitadas a 30 alunos para que se garanta espaço para o debate e troca
de experiências entre eles e os docentes.
O curso terá desenvolvido nas instalações da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica,
especialmente bem equipada no que diz respeito aos principais processos de impressão de
embalagens.
O projeto foi estruturado a fim de proporcionar aos estudantes a oportunidade de
exercitar situações contextualizadas construídas a partir da realidade das empresas.

7. Coordenação

•

Enéias Nunes da Silva

Curso

Instituição

Especialização em Gestão

SENAI - SC

Estratégica de Instituições de
Educação Profissional
International Postgraduate Training

Ausbildungszentrum Polygrafie e.V.

Course for special teachers in the

im Technologie Centrum Chemnitz - Alemanha

fields of Pre Press, Press and Post
Press in Advanced Graphic Arts
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Especialização – Produtividade e

Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica

Qualidade em Offset
Graduação em Química Industrial

Universidade Anhembi Morumbi

Técnico em Artes Gráficas

Escola SENAI Theobaldo de Nigris

Experiência acadêmica e profissional
Profissional com vários anos de experiência no mercado gráfico. Atua como coordenador
de atividades técnicas na Escola SENAI Theobaldo de Nigris.
Consultor de empresas do ramo gráfico e de áreas correlatas é membro do conselho
editorial da Revista de Tecnologia Gráfica (ISSN 678-0965).
Contratado em regime integral de trabalho.
8. Carga Horária
O curso tem duração de 360 horas, desenvolvidas em sala de aula, laboratórios de
ensaio e ambientes de produção. A carga horária está distribuída entre módulos com 30, 45
ou 60 horas, de acordo com a relevância e profundidade dos conteúdos desenvolvidos para
o alcance do perfil proposto.
Sugere-se, ainda, o cumprimento de 6 horas, em média, de estudo individual ou em
grupo por semana como carga horária complementar. O objetivo é que sejam desenvolvidas
as atividades propostas durante o curso, respeitando as especificidades de cada programa e
as características de cada aluno, proporcionando o melhor alcance do nível de desempenho
de leituras, exercícios, atividades e a realização do trabalho de conclusão de curso,
perfazendo o total de aproximadamente 360 horas de atividades não monitoradas.
9.

Período e Periodicidade
O curso é realizado aos sábados, das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, perfazendo

o total de 6 horas por dia, distribuídos em 18 meses ou 3 semestres.
A oferta de vagas para novas turmas será realizada anualmente de acordo com a
demanda.
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10. Conteúdo Programático
Grade Curricular:
CARGA
DISCIPLINAS

HORÁRIA
SEMANAL

Inovação e Gestão de Projetos

CARGA
HORÁRIA

ACUMULADA

POR
MÓDULO

45

45

45

90

30

120

30

150

60

210

Embalagem e sustentabilidade

30

240

Gestão Financeira e de Valor

45

285

Design de embalagem

45

330

Design estrutural de embalagens

30

360

aplicados a embalagem
Logística, distribuição, estoque e
PDV
Embalagem como ferramenta de
branding
Aspectos éticos e legais aplicáveis
a embalagem
Materiais e processos de
impressão para embalagens

3

A grade curricular foi desenhada com vistas ao desenvolvimento independente de cada
módulo como unidade específica de saber, e sua relação com as demais se faz no
desenvolvimento dos conteúdos.
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Ementas
Módulo: Inovação e Gestão de Projetos Carga horária: 45 horas
aplicados a embalagem
Ementa:

1. Inovação
1.1. Definições e características
1.2. Pesquisa de mercado, Estratégias e Ferramentas: Design thinking, Mindmapping,
Business Model Canvas, Modelo Proposta de Valor.
2. Os três “funis” – Stage Gates
2.1. Criação, Lançamento de Produtos e Manutenção.
2.2. Tipos de Funil de Inovação X Exposição ao Risco Financeiro
2.3. Plataformas – interligação entre pesquisa & produtos
3. Estratégia da empresa – Cultura de Inovação
4. Importância de Governança no processo de Inovação
5. Gestão de Atividades: PMBOK X Modelos ágeis
6. Prototipagem
7. Testes/ validações: com consumidores/clientes
8. Novos Modelos de Negócios
8.1. O processo empreendedor
9. O Futuro da Inovação
Bibliografia Básica

DYER, Jeff; GREGERSEN, Hal; CHRISTENSEN, Clayton M. DNA do Inovador. São Paulo:
HSM Editora.
TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. Gestão da Inovação. Porto Alegre: Bookman, 2008.
GOVINDARAJAN, Vijay; TRIMBLE, Chris. O Outro Lado da Inovação - A Execução como
Fator Crítico de Sucesso. 1a ed.; Alta Books Editora (2017).
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de Marketing. 12a ed.; Prentice Hall
(2006).
PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. PMBOK - Guia do Conhecimento em
Gerenciamento de Projetos. 5a ed.; Saraiva (2014).
OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Y. Business Model Generation - Inovação em
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Modelos de Negócios. Alta Books Editora (2011).
SUTHERLAND, Jeff: SCRUM - A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo.
Casa da Palavra (2016).
Bibliografia Complementar

BROWN, Tim. Design Thinking - Uma Metodologia Poderosa para Decretar o Fim das
Velhas Idéias. Elsevier Campus (2010).
KNAPP, Jake. SPRINT - O Método Usado no Google para Testar e Aplicar Novas Idéias
em Apenas Cinco Dias. Intrínseca (2016).
RIES, Eric. A Startup Enxuta: Como os empreendedores atuais utilizam a inovação
contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. Tradução de Carlos Szlak,
São Paulo, 2012;
SERAFIM Luiz. O PODER DA INOVAÇÃO Como alancar a inovação na sua empresa. 3.
ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

Módulo: Logística, distribuição, estoque e PDV

Carga horária: 45 horas

Ementa:
1. Cadeia Logística
2. Canais de distribuição e PDV
3. Unitização e armazenagem
4. Identificação, rastreabilidade e segurança (antifalsificação)
5. Embalagens de transporte
6. Ineficiência na cadeia logística
7. SRM –Supplier Relationship Management
8. Logistica reversa
9. Aplicação Pratica
Bibliografia Básica
ARBACHE, Fernando Saba ..[et al.]. Gestão de logística, distribuição e trade marketing.
Rio de Janeiro. Editora FVG: 2011.
BALLOU, R.H. Gerenciamento da cadeia de suprimento/logística empresarial. 5ª ed. Porto
Alegre: Bookman, 2006.
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BOWERSOX, D.; et al. Gestão logística cadeias de suprimento. 4. ed. Porto Alegre :
Bookman, 2014.
CORRÊA, Henrique Luiz. Administração de Cadeias de Suprimento e Logística: O
Essencial. 1ª edição, São Paulo: Atlas, 2014.
SLACK, Nigel. Princípios de administração da produção. São Paulo: Atlas, 2013.
Bibliografia Complementar
GONÇALVES, P. S. Administração de materiais. 4ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2013.
GONZÁLES, Patrícia Gonzáles. A logística: custo total, processo decisório e tendência futura .
Revista Contabilidade & Finanças, São Paulo, v. 13, n. 29, p. 26-40 , aug. 2002. ISSN 1808057X. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34072>. Acesso em: 07 apr.
2018. doi:http://dx.doi.org/10.1590/S1519-70772002000200002.
LEITE, P. R. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. 2ª ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2009.
MOURA, Reinaldo A. e BANZATO, José Mauricio. Embalagem, unitização &
conteinerização.. 2. Ed. – São Paulo: IMAM, 1997.
VALLE, Rogerio e SOUZA, Ricardo Gabbay de. Logistica reversa: processo a processo São
Paulo: Editora Atlas, 2014.
WANKE, P. F.; MAGALHÃES, Andréa. Logística para micro e pequenas empresas. São
Paulo: Atlas, 2012.

Módulo: Embalagem como ferramenta de Carga horária: 45 horas
branding
Ementa:
1. Branding
2. Construção da marca
3. Ferramentas de construção de marca
4. Posicionamento da embalagem como marca

Bibliografia Básica
AAKER, D. A. On Branding: 20 princípios que decidem o sucesso das marcas. Porto Alegre:
Bookman, 2015. 208 p.
Tybout,Alice M. / Calkins,Tim. Branding – Gestão de marcas. Saraiva. 2017.
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HALLEY, Matthew. O que é branding? São Paulo: GGbrasil, 2011.
KELLER, K. L; MACHADO, M. Gestão estratégica de marcas. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2006. SERRALVO, F. A. (org). Gestão de marcas no contexto brasileiro. São Paulo:
Saraiva, 2008. TYBOUT, M.; CALKINS, T. (org.). Branding. São Paulo: Atlas, 2006.
MARTINS, José Roberto. Branding: um manual para você criar, gerenciar e avaliar marcas.
São Paulo: GlobalBrands, 2006.
VIEIRA, Stalimir. Marca- o que o coração não sente os olhos não veem. São Paulo: Martins
Fontes, 2008.
Bibliografia Complementar
ELLWOOD, Iain. O livro essencial das marcas. São Paulo: Clio, 2004.
PENN, Mark J. Microtendências. Rio de Janeiro: Best Seller, 2008.
LINDSTROM, Martin. Brandsense. Porto Alegre: Bookman, 2011.
VISSER, Edwin. Packaging design a cultural sign. Barcelona: Index books, 2009.

Módulo: Aspectos éticos e legais aplicáveis a Carga horária: 30 horas
embalagens
Ementa:
1. Informações obrigatórias na rotulagem
2. Legislação sobre Embalagens que entram em contato direto com o produto
(alimentos/cosméticos/outros)
3. Embalagens para produtos perigosos
Bibliografia Básica
MESTRINER, F.; Gestão estratégica de embalagem. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
CLAIRE ISABEL, G. L. SORANTÓPOULOS; RAUL AMARAL REGO; Brasil pack trends 2020;
1. ed.; Campinas: ITAL, 2012.
Bibliografia Complementar
PICHLER, E. F.; Embalagem para distribuição física e exportação. São Paulo: IPT –
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, 2006.
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Módulo: Materiais e processos de impressão Carga horária: 60 horas
para embalagens
Ementa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipos de materiais para embalagens
Materiais celulósicos
Vidro
Metais
Plásticos
Processos de impressão para embalagens
Bibliografia Básica

CHERUBIN, Maristela Jacome (Org.). Papel. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2014. 436 p.
(Série Informações Tecnológicas ; Área Celulose e Papel).
INSTITUTO DE EMBALAGENS. Embalagens alumínio: embalagem melhor. Mundo
melhor. Aluminum packaging : better packaging. Better world. Envases aluminio : mejor
ambalaje. Mundo mejor. Barueri: Instituto de Embalagens Ltda, 2017. [320] p., il. ISBN
9788561409111.
JAIME, S.B.M., DANTAS,F.B.H. Embalagens de vidro para alimentos e bebidas:
propriedades e requisitos de qualidade. Campinas: CETEA/ ITAL, 2009. 223p.
JUSTO, Thiago César Teixeira. Impressão digital e de dados variáveis: fundamentos e
tecnologias. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017. 141 p. (Gráfica e editorial).
LOKENSGARD, Erik. Plásticos industriais: teoria e aplicações. 5. ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2013.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Departamento Regional de São
Paulo. Impressão offset: máquina alimentada à folha. São Paulo: SENAI-SP, c2014. 252
p. (Gráfica).
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Rotogravura. São Paulo: SENAISP Editora, 2016. 302 p.
TWEDE, Diana e GODDARD, Ron. Materiais para embalagens. São Paulo: Editora Blucher,
2009.
SCARPETA, Eudes. Flexografia: manual prático. São Paulo: Bloco Comunicação, 2007.
227 p.
Bibliografia Complementar
.

ANYADIKE, Nnamdi. Embalagens flexíveis. São Paulo: Editora Blucher, 2009.
COLES, Robert E.. Estudo de embalagens para o varejo. São Paulo: Editora Blucher,
2009.
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DRAGONI, Paulo. Couché: papel e papel-cartão revestidos. São Paulo: SENAI-SP
Editora, 2016. 155 p. (Celulose e Papel). ISBN 9788583935827.
SARANTOPOULOS, Claire G. L.; OLIVEIRA, Lea M. de; CANAVESI, Erica. Requisitos de
conservação de alimentos em embalagens flexíveis. Campinas: Cetea/Ital, 2001
SARANTÓPOULOS, Claire I. G. L.; TEIXEIRA, Fábio Gomes (Ed.). Embalagens plásticas
flexíveis: principais polímeros e avaliação de propriedades. 2. ed. Campinas: CETEA:
ITAL, 2017. 432 p.
OLIVEIRA, Léa Mariza de (ed.). Requisitos de proteção de produtos em embalagens
plásticas rígidas. Campinas: Cetea/Ital, 2006.
FAINE, Brad. Complete guide to screen printing. Ohio: North Light Books, 1993. 144 p

Módulo: Embalagem e sustentabilidade

Carga horária: 30 horas

Ementa:
1. Definição e diretrizes de sustentabilidade
2. Modelo de desenvolvimento e crise ambiental: relações com o desenvolvimento de
embalagens.
3. Indicadores Ambientais
4. Materiais e processos de produção
5. Comunicação da sustentabilidade
6. Legislação, normas, certificação ambiental.
7. Estratégias de gestão ambiental aplicada ao design de embalagens.
Bibliografia Básica
BRAUNGART, M.; MCDONOUGH, W. Cradle to cradle: criar e reciclar ilimitadamente. 1.ed.
– São Paulo: editora Gustavo Gili, 2013.
KAZAZIAN, T. (org). Haverá a idade das coisas leves: design e desenvolvimento sustentável.
2. ed. São Paulo: SENAC, 2005.
MANZINI, E., VEZZOLI, C. O desenvolvimento de produtos sustentáveis: os requisitos
ambientais dos produtos industriais. São Paulo: EDUSP, 2002.
Bibliografia Complementar
ABTG. Guia prático de orientação para questões de gestão ambiental na indústria gráfica.
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São Paulo, 2001.
BOYLSTON, Scott. Designing sustainable packaging. London: Laurence King 2009. 192 p.
ISBN 978-1-85669597-8.
CRUL, M. R. M.; DIEHL, J. C. Design for sustainability: a step-by-step approach. United
Nations Environment Programme (UNEP) e Delft University of Technology, 2009. Disponível
em: <http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=DTI/0826/PA>. Acesso em: 10 jul.
2012.
DOUGHERTY, B. Design gráfico sustentável. São Paulo: Edições Rosari, 2011.
FIKSEL, J. Design for environment: creating eco-efficient products and processes. New
York: McGraw-Hill, 1995.
EDLIČKA, W. Packaging sustainability: tools, systems and strategies for innovative package
design. Hoboken: John Wiley and Sons, 2009.
MMA – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agenda 21. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21>. Acesso em: 31 jul.
2012.
PAPANEK, V. Arquitetura e design: ecologia e ética. Lisboa: Edições 70, 1995.
______. Design for the real world: human ecology and social change. London: Thames &
Hudson, 1985.
PELTIER, F.; SAPORTA, H. Design sustentável: caminhos virtuosos. São Paulo: SENAC, 2009.
TWEDE, D.; GODDARD, R. Materiais para embalagens. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2009.

Módulo: Gestão Financeira e de valor

Carga horária: 45 horas

Ementa:
1.

Valor subjetivo – base conceitual

1.1.

O que é valor

1.2.

Beneficio X Funcionalidade

2.

O comportamento do Consumidor

2.1.

Quem é o consumidor atual

2.2.

Pesquisa de mercado

2.3.

Neuromarketing

3.

Processo decisório de consumo e tipos de compras
1.1 Os fatores de maior influência no processo de compra

15

1.2 Os canais de compra
4.

Importância dos atributos da embalagem no valor percebido
1.1 O sistema de design integrado de embalagem
1.2 O design universal
1.3 Os testes de conceito e a criação de protótipos
2. O fluxo na cadeia produtiva de embalagem
1.1.

A cadeia de fornecimento e distribuição/ as cadeias globais

1.2.

O trabalho em equipe

1.3.

A atualização tecnológica em todos os elos da cadeia

1.4.

A terceirização da atividade de embalagem

2.

Equação de valor da embalagem

6.1 O que é custo?
6.2 Como calcular os custos nos diferentes elos da cadeia
6.3 A matriz de decisão
7.0 Gestão Financeira X viabilidade econômica financeira
7.1 Técnicas de Analises de Investimentos
7.2 Payback, TIR ( taxa Interna de retorno) e VPL( valor Presente Liquido)
7.3 TMA ( Taxa Mínima de Atratividade)
7.4 Custo de Oportunidade
7.5 Projeto Financeiro
Bibliografia Básica
ASSAF NETO, Alexandre. A Contabilidade e a Gestão Baseada no Valor. Anais do VI
Congresso Brasileiro de Custos. São Paulo, junho de 1999.
CASAROTTO FILHO, Nelson. Análise de investimento: matemática financeira, engenharia
econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 11. Ed. São Paulo: Atlas, 2010
COMITÊ DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS. Diretrizes estratégicas para a indústria de
embalagem. São Paulo: ABRE, 2009.
CORREIA NETO, JOCILDO F. Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento
Editora Campus, 1ª edição, 2009.
PINHEIRO, Roberto Meirelles et all. Comportamento do consumidor e pesquisa de
mercado. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.
- PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
Bibliografia Complementar
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PINTO, Alfredo Augusto Goncalves et all. Gestão de custos.– Rio de janeiro: Editora FGV,
2008
PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva: Técnicas para análise de indústrias e da
concorrência. 7 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1986.
PETERS, Tom. The Brand Called You. Disponível em:
www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html. Acesso em 07.04.2018
PETERS, Tom. You Toolkit. Disponível em: www.fastcompany.com/magazine/83/playbook.htm.
Acesso em 07.04.2018
Carga horária: 45 horas

Módulo: Design de embalagem
Ementa:
1. Sistema embalagem
2. Introdução ao design de embalagem
3. Aspectos conceituais da embalagem
4. A embalagem e a comunicação

5. Metodologia de desenvolvimento de embalagem
Bibliografia Básica
KOTLER, Philip.; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 12.ed. Rio de Janeiro:
Prentice Hall, 2007.
NEGRÃO, Celso. Design de Embalagem: do marketing à produção. São Paulo: Novatec
Editora, 2008.
STEWART, Bill. Estratégias de design para embalagens. São Paulo: Editora Blucher, 2009.
Bibliografia Complementar
CAVALCANTI, Pedro.; CHAGAS, Carmo. História da embalagem no Brasil. São Paulo:
ABRE, 2006.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 240p.
SANTAELLA, Lucia. Semiótica aplicada. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

Módulo: Design estrutural de embalagens

Carga horária: 30 horas

Ementa:
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1.
2.
3.
4.
5.

Embalagens
Envase
Requisitos de conservação dos produtos a serem embalados
Especificações de embalagens
Prototipagem
Bibliografia Básica

SARANTOPOULOS, Claire G. L.; OLIVEIRA, Lea M. de; CANAVESI, Erica. Requisitos de
conservação de alimentos em embalagens flexíveis. Campinas: Cetea/Ital, 2001
TWEDE, Diana e GODDARD, Ron. Materiais para embalagens. São Paulo: Editora Blucher,
2009.
OLIVEIRA, Léa Mariza de (ed.). Requisitos de proteção de produtos em embalagens
plásticas rígidas. Campinas: Cetea/Ital, 2006.
Bibliografia Complementar
ANYADIKE, Nnamdi. Embalagens flexíveis. São Paulo: Editora Blucher, 2009.
COLES, Robert E.. Estudo de embalagens para o varejo. São Paulo: Editora Blucher, 2009.
GURGEL, Floriano do Amaral. Administração da embalagem. São Paulo: Editora Thomson
Learning , 2007.
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11. Corpo docente

•

Maria Helena Resnitzky

Curso

Instituição

Mestrado em Food Science.

The State University of New Jersey, RUTGERES, Estados
Unidos.

Especialização em Administração

Fundação Getulio Vargas - SP, FGV-SP, Brasil.

Especialização em Design Gráfico

Centro Universitário Senac

Graduação em Engenharia de
Alimentos.

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.

Experiência acadêmica e profissional
Tem experiência de 30 anos na área de Pesquisa e Desenvolvimento em indústrias de
alimentos e embalagens. Atualmente é consultora na empresa MHS GLOBAL Gestão de
Projetos, cujo foco está em inovação e sustentabilidade aplicada a Embalagens de Produtos de
Consumo.

•

Fabiane Staschower

Curso
Mestrado em Packaging

Instituição
Michigan State University

Especialização em Gestão de
negócios, inovação e

FIA – Fundação Instituto de Administração

empreendedorismo
Graduação em Engenharia
Química.

Escola de Engenharia Mauá

Experiência acadêmica e profissional
Executiva de relacionamento com o mercado na IBEMA Cia Brasileira de Papéis, atuou na
Empax embalagens e foi consultora do Instituto de Embalagens. Engenheira química fez
mestrado em embalagens na Universidade de Michigan (EUA) e especialização em Gestão de
Negócios, inovação e empreendedorismo.
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•

Jorge Alexandre de Castro

Curso

Instituição

Especialista em Desenvolvimento
e Produção de Embalagens
Flexíveis
Graduação em Química Industrial
Técnico em Rotogravura e
Flexografia

Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica

Faculdade Oswaldo Cruz
Escola SENAI Theobaldo De Nigris

Experiência acadêmica e profissional
Profissional com ampla vivência na área de embalagem, tendo atuado em diversos mercados e
em diferentes funções. - Realiza estudos e desenvolvimento de ensaios, pesquisas
relacionados à área. Atualmente é instrutor na Escola SENAI Theobaldo De Nigris nas áreas de
rotogrvura e flexografia e na Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica nas disciplinas Ciências
Aplicadas, Tecnologia de processos gráficos e Processos produtivos gráficos.

•

Camila Christini Tomas

Curso

Instituição

Especialista em Formação para
Escritores
Graduação em Desenho Industrial

Escola Superior de Direito Constitucional
Universidade Presbiteriana Mackenzie

com Habilitação em Programação
Visual
Experiência acadêmica e profissional
Atua há mais de dez anos com experiência em design de embalagem, identidade corporativa,
comunicação visual e conceito para novas propostas de comunicação e posicionamento de
produtos, atendendo clientes como Davene, Bombril, KM Casa, Phisalia, Arcor, Reckitt e
Mantecorp. Hoje é responsável pelo departamento de design gráfico da Escola SENAI
Theobaldo De Nigris.

•

Catarina de Oliveira Cano

Curso

Instituição

Mestrado em Finanças

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
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Especialização em Engenharia de
Produção
Universidade São Judas Tadeu
Especialização em Gestão
Empresarial
Especialização Gestão de
Marketing
Graduação em Administração de
Empresas

Universidade Metodista de São Paulo
Universidade Cruzeiro do Sul
Universidade Cruzeiro do Sul

Experiência acadêmica e profissional
Experiência como Professora Universitária, lecionando para os cursos de graduação em
Administração, Ciências Contábeis e Engenharias de Produção e Pós Graduação de
Engenharia de Produção e MBA em Controladoria e Finanças e Gerenciamento de
Projetos. Experiência profissional como Especialista em Engenharia de Serviços,
realizando atividades de Gestão de Facilities, anteriormente no Grupo Dpaschoal atuando
como Coordenadora Industrial em uma unidade fabril. Atuou como analista de
Planejamento e Controle da Produção com atividades voltadas a área de PCP e
Qualidade e posteriormente na função de Coordenadora de Projetos, sendo responsável
pela área de Projetos e APQP (Advanced Product Quality Planning) e demais ferramentas
relacionadas a ISO TS 16949. Desde 2016 atuando como consultora de melhorias de
processos na empresa CAGI Consultoria e Treinamentos Ltda. Atualmente é professora
na Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica nas disciplinas Gestão de recursos, Marketing
e Planejamento de processos.

•

Sandra Almeida SIlva

Curso

Instituição

Mestre em administração de
Universidade Presbiteriana Mackenzie
empresas
Especialista em negócios
Universidade Presbiteriana Mackenzie
internacionais
Graduação em Tradução
Centro Universitário Ibero Americano
Interprete- Ingles Finanças
Experiência acadêmica e profissional
Experiência Corporativa Bancária adquirida ao longo de 20 anos no mercado
financeiro especificamente em Mercado de Capitais. Participou na estruturação e
coordenação de diversas operações (Securitização, Dividas Subordinadas, CDS
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entre outras. Possui sólidos conhecimento em processos de Compliance e
atendimento a auditoria externa para area Financeira. É docente no ensino
superior Graduação e Pós-Graduação, ministrando cursos na área Financeira e de
Capitais para empresas e Universidades. Atualmente é professora na Faculdade
SENAI de Tecnologia Gráfica nas disciplinas de Métodos quantitativos,
Planejamento de processos e Controle de processos.

•

Júlio Legramanti Neves

Curso

Instituição

Mestre em Ciências

Escola de Engenharia de São Carlos - USP

Especialista em Administração
Industrial
Graduação em Desenho Industrial

Fundação Carlos Alberto Vanzolini
Universidade Santa Cecília

Experiência acadêmica e profissional
Atuou como gerente científico de tecnologias sustentáveis (Materiais, Embalagens e
Biomimética) na Natura. Possui vasta experiência na área Desenvolvimento de Embalagens.
Atua também como professor no Instituto Mauá de Tecnologia, na pós-graduação do curso de
Engenharia de Embalagem e nos cursos da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica

•

Luiz Rogério Wittmann

Curso

Instituição

Mestradro em Engenharia de

Instituto de Engenharia Mauá

embalagem
Graduação em Desenho Industrial

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Experiência acadêmica e profissional
Bacharel em Desenho Industrial (Programação Visual) pela Universidade Mackenzie (2000).
Mestre em Engenharia de Embalagem pelo Instituto Mauá de Tecnologia (2007). Quinze anos
de experiência em design de embalagens, e pesquisa realizada na área de Ecodesign
aplicado no projeto de embalagens.
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•

Leila Malta Henrique da Silva

Curso

Instituição

Mestrado em Química

Universidade de São Paulo

Especialista em Administração

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Graduação em Química

Universidade de São Paulo

Experiência acadêmica e profissional
Experiência em Inovação, Marketing e Engenharia desenvolvida em grandes
empresas de Bens de Consumo e Serviço como Unilever, Ecolab, Reckitt
Benckiser, PepsiCo e DPA (Joint-Venture Fonterra-Nestlé) Consultora
especializada em Inovação para a Economia 4.0. Possui experiência com
Desenvolvimento de Projetos para lançamentos de novos Produtos e Serviços,
Gestão de Portfolio de Iniciativas, Submissão e Execução de Capex,
Planejamento Estratégico, Gestão de Equipes e Desenvolvimento
Organizacional.

12. Metodologia
A carga horária de 360 horas presenciais está distribuída entre aulas teóricas, atividades
práticas de laboratório e observação de ambientes de produção, utilizando-se para tanto, a
estrutura física das instalações da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica e visitas a
conceituadas empresas da indústria embalagens.
A grade curricular do curso está desenhada de forma a integrar os conhecimentos e as
competências requeridas para o profissional que o segmento necessita.
Pode-se citar, além dos métodos pedagógicos de desenvolvimento das aulas, o emprego
de tecnologias inovadoras como os simuladores de impressão, altamente recomendados
para o desenvolvimento de competências gerenciais e estimular a tomada de decisões e
solução de problemas.
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13. Interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade do curso está baseada no desenvolvimento contextualizado e
integrado dos conteúdos de cada disciplina, de forma que haja uma interlocução dos
conteúdos e das atividades desenvolvidas. Além disso, propõem-se ainda visitas a
ambientes reais de produção em empresas do ramo como complementação das atividades
realizadas em sala de aula.
14. Critério de Seleção
O processo seletivo será feito para cada curso em função de cada projeto, podendo ocorrer
especificamente ou de forma combinada por meio de:
I – avaliação do atendimento aos pré-requisitos exigidos.
II – análise de currículo.
III – entrevista.
15. Sistema de avaliação
A avaliação do desempenho do aluno no curso é realizada segundo as diretrizes
educacionais do SENAI, por meio de avaliações escritas, análise de situação problema,
apresentação oral e/ou escrita de projetos.
As diretrizes metodológicas e a forma de avaliação são definidas pelo docente e
apresentadas aos alunos no início de cada módulo, bem como explicitados os critérios de
avaliação. Vale ressaltar que o processo de avaliação tem como principal função a
verificação do alcance do perfil do profissional pelo docente.
Ao final de cada módulo aplica-se um questionário investigativo da qualidade dos
principais fatores intervenientes na qualidade do curso (docente, infraestrutura, atendimento
administrativo) de forma que se possa retro alimentar o sistema para a melhoria contínua
dos programas de formação.
São considerados aprovados no módulo os alunos que tiverem obtido aproveitamento
correspondente a 70% (setenta por cento) na escala de 0 a 100 de notas e, pelo menos,
75% (setenta e cinco por cento) de frequência.
A avaliação é computada por módulo e o aproveitamento final é obtido calculando-se a
média aritmética simples das notas de aprovação dos módulos.
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16. Controle de frequência
O controle de freqüência às aulas é realizado pelo docente por meio de registro em diário
de classe, cujo armazenamento é realizado pela secretaria acadêmica após o lançamento
dos registros no sistema eletrônico.
A frequência mínima exigida é de, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas
de cada módulo.

17. Trabalho de Conclusão
O trabalho de conclusão de curso deverá ser realizado individualmente e ou grupo de até
4 alunos, de acordo com o que for definido pela coordenação do curso e estar de acordo
com as áreas de pesquisa, definidas pelo CONSEPE (Conselho de ensino, pesquisa e
extensão) e norma vigente. O trabalho deverá ser entregue em formato de artigo cientifico e
seguir as regras e normas estabelecidas pelo referido Conselho. O principal objetivo do
trabalho é levar o aluno a aplicar os conhecimentos e as competências desenvolvidas
durante o curso na elaboração de um projeto de inovação no projeto de desenvolvimento de
uma embalagem, considerando os aspectos relevantes tratados durante o curso.
18. Certificação
Os certificados de conclusão do curso serão registrados na Faculdade SENAI de
Tecnologia Gráfica, em livro próprio, destinado especificamente a esse fim e terão validade
nacional conforme dispõe o § 3º, do artigo 7, da Resolução CNE/CES n.º1, de 8 de junho de
2007, do Conselho Nacional de Educação.
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