ABRE REALIZA WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO:
CONHECENDO AS FERRAMENTAS PARA A INOVAÇÃO
A ABRE – Associação Brasileira de Embalagem realizará no dia 29 de abril um workshop com o
tema “ Conhecendo as ferramentas para a inovação” que visa proporcionar aos profissionais
do mercado, atualização e capacitação na utilização estratégica da embalagem.
O evento tem como principal público os profissionais da indústria de bens de consumo que são
usuários de embalagem que possuam poder de decisão estratégica ao mesmo tempo em que
possuam interface com a embalagem em sua atividade profissional.
O Workshop irá trabalhar a tomada de decisão com foco na competitividade da empresa e no
crescimento do negócio e, através das aulas expositivas e práticas de exercícios, abordará os
temas formação de custos, sustentabilidade, inovação e marketing, e logística.
As palestras serão ministradas por renomados profissionais do mercado: Antônio Carlos
Cabral, professor do Instituto Mauá de Tecnologia e coordenador do Comitê de Educação da
ABRE, Fabio Mestriner, professor da ESPM e coordenador do Comitê de Estudos Estratégicos da
ABRE e do Núcleo de Embalagens da escola, Bruno Pereira, coordenador do Comitê de Meio
Ambiente e Sustentabilidade da Associação e Maria Helena Resnitzky – especialista em
embalagem e logística.
O “Workshop de Capacitação: conhecendo as ferramentas para a Inovação”, abordará os
temas aplicados à gestão da embalagem na indústria de bens de consumo não duráveis.
Programação
Período Manhã
8h00 - 8h30 - Credenciamento e welcome-coffee
8h30 - 8h40 - Abertura
8h40 - 13h00 - Formação de custos com Antonio Carlos Cabral - Professor do Instituto
Mauá de Tecnologia e Coordenador do Comitê de Educação da ABRE
8h40 - 13h00 – Sustentabilidade com Bruno Pereira - Professor da ESPM e Coordenador
do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade da ABRE
Período Tarde
14h00 - 14h30 - Credenciamento e welcome-coffee
14h30 - 14h40 - Abertura
14h40 - 18h00 - Inovação e Marketing com Fábio Mestriner - Professor da ESPM e
Coordenador do Comitê de Estudos Estratégicos da ABRE
14h40 - 18h00 – Logística com Maria Helena Resnitzky - Especialista em embalagem e
logística
O evento apoio do Senai São Paulo Design, da ABIA, Abihpec, Abicab e Abipla e
patrocínio da Braskem.
Outras informações podem ser obtidas através do site www.abre.org.br, pelo fone 11
3082-9722, ramal 216 com Carla Araújo ou e-mail marketing@abre.org.br.

SOBRE A ABRE
Fundada há 43 anos, a ABRE - Associação Brasileira de Embalagem vem realizando um
trabalho primordial para a cadeia produtiva de embalagem no Brasil, através de suas inúmeras
ações, fomentando as atividades deste segmento.
A Associação, representante de toda a cadeia produtiva e usuária do setor - fabricantes de
máquinas e equipamentos, fornecedores de matérias-primas e insumos, agências de design,
convertedores e usuários de embalagem, instituições de ensino e entidades setoriais, atua
numa ampla gama de atividades através de seus Comitês de Trabalho: Design, Meio Ambiente
e Sustentabilidade, Normalização Brasileira e Mercosul, Comércio Exterior, Estudos
Estratégicos, Consultivo Legislativo, História da Embalagem, Grupo de Profissionais de
Embalagem, Educação, Usuários de Embalagem, Segurança Alimentar e Fornecedores para
MPEs (micro e pequenas empresas).
O Congresso Brasileiro de Embalagem ABRE é o principal evento do setor de embalagens
e reúne especialistas nacionais e internacionais na discussão dos principais temas de interesse
da indústria. Realizado a cada 2 anos, em 2010 terá como tema “ Embalagem e o novo varejo:
responsabilidade ambiental aliada à inovação”.
O Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira, Prêmio Institucional do setor, é realizado
anualmente e premia as embalagens que mais se destacaram durante o ano. A Associação
também promove a Mostra ABRE de Design de Embalagem que em 2009 teve como tema
o “Design Global – desafios do mundo contemporâneo” e o Café da Manhã mensal.
A ABRE é a representante brasileira na World Packaging Organisation (WPO) e sediou, em
2005, a entrega do WorldStar for Packaging Excelence, principal prêmio da embalagem
mundial. Desde 2007 a ABRE é a responsável pelo marketing mundial da WPO.
Desde 2004 a ABRE mantém uma parceria com o Sebrae Nacional para o desenvolvimento
de embalagens para as micro e pequenas empresas. Já foram atendidas 328 empresas através
do projeto ABRE/Sebrae com 1.500 embalagens desenvolvidas, permitindo que seus
produtos sejam inseridos em pontos de venda diferenciados, inclusive os de grande porte.
A Associação lançou em 2006 o livro "História da Embalagem no Brasil" reunindo informações
para o conhecimento e o estudo da memória empresarial do setor de embalagem no Brasil.
ABRE
www.abre.org.br
Ficha Técnica Workshop de Capacitação
Data: 29/04/2010
Local: Hotel Caesar Park – Av. Paulista, 2181 – Bela Vista – São Paulo/SP
Horário: das 8h00 às 18h00
Inscrições com Carla Araújo - fone:(11) 3082-9722 ramal 216 - marketing@abre.org.br
Investimento: Associado ABRE e Fiesp: R$ 100,00
Não-associado: R$ 200,00
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