
Embalagens em 3D
Design e Visualização

Studio

Por que trabalhar num mundo plano se a embalagem não é assim? O Studio é o único 
conjunto de ferramentas para design de embalagem 3D desenvolvido especialmente para 
profissionais de criação de embalagens.



Produza excelentes embalagens  
em menos tempo
Com o Studio, você cria artes gráficas supe-
riores. Quer você seja um designer tes-
tando diferentes ideias ou um operador 
de pré-impressão verificando a arte. Com 
o Studio, você tem o produto virtualmente 
em suas mãos.

O Studio também é uma poderosa ferra-
menta de comunicação. Ele permite que você 
crie excelentes visuais em 3D para mostrar 
a seus clientes, desde arquivos PDF com 
conteúdo 3D até filmes, ou a imagem virtual 
da embalagem na prateleira de uma loja.

As demais ferramentas para imagens 3D 
podem ser muito complicadas e o processo 
para modelagem ou renderização de uma 
imagem pode demorar horas. Mas com o 
Studio, o processo é rápido e simples, pois 
ele se integra com as suas ferramentas 
(como Adobe® Illustrator®), trabalha com 
seus dados e ainda fala a linguagem da 
embalagem.

Funcionalidade robusta, 
disponível por assinatura
O Studio está disponível como assina-
tura de sof tware com planos mensais e 
anuais. O que faz com que você elimine 
os altos investimentos iniciais e tenha 
acesso total à versão mais recente, sem 
a necessidade de pagar taxas extras de 
manutenção.

O Studio mostra a embalagem em 3D diretamente no 
Adobe® Illustrator®, ArtPro ou PackEdge.



O Studio destina-se a todos os profissionais de artes gráficas na área de 
embalagem, design e produção:

Para marcas
O Studio pode revolucionar a forma de admi-
nistrar o desenvolvimento de embalagens 
e de pontos de vendas. Reduza o tempo do 
ciclo de aprovação de artes gráficas com 
visualizações interativas em 3D. Reduza 
custos de amostras com fotografias em 
estúdio. Use uma alternativa virtual para 
visualizar toda a sua gama de produtos, 
sempre atualizado com o que há de mais 
recente em termos de artes gráficas.

Aumente o índice de sucesso de lançamen-
tos de produtos, visualizando com antece-
dência como sua marca será apresentada 
na loja e ao lado de seus concorrentes.

Para designers de 
embalagem
O Studio é a forma mais rápida de transfor-
mar suas ideias em belíssimas imagens 3D. 
Você pode usá-lo para sua própria inspira-
ção ou para impressionar um cliente impor-
tante. Não é mais necessário cortar, dobrar 
nem colar as impressões, pois graças ao 
Studio, você consegue visualizar o pacote 
em sua tela.

Você vai ganhar agilidade no trabalho e vai 
ser mais criativo. E a arte gráfica que você 
fornecer será tecnicamente mais precisa. 
Dessa forma, seus designs não serão com-
prometidos durante a produção.

Talvez você ainda crie moldes convencio-
nais, mas com o Studio, você ainda tem 
outras opções: moldes virtuais mais rápi-
dos e baratos.

Para fabricantes de 
embalagens
O Studio é tão fácil de manusear que qual-
quer operador pode usá-lo. Finalmente, 
existe uma forma ef iciente de oferecer 
serviços de valor agregado em 3D. Use o 
Studio como ferramenta interna de controle 
de qualidade: verif ique os alinhamentos 
de painéis e erros pontuais nos desenhos 
estruturais, em tempo real. Crie termoen-
colhíveis perfeitos ou execute distorções 
avançadas de material de retração e eco-
nomize horas de execução de testes de 
termoencolhíveis.

Benefícios extras por meio 
de assinatura
O Studio também está disponível como atra-
vés de assinatura de software com planos 
mensais e anuais. Com a assinatura você 
elimina os altos investimentos iniciais e, 
além disso, tem acesso total à versão mais 
recente, sem necessidade de pagar taxas 
extras de manutenção.

Benefícios do Studio



Caixa de papelão dobrável ou embalagens 
de papelão ondulado podem ser difíceis de 
manusear. Há muitos painéis, alguns sem 
orientações, que é difícil de imaginar como 
dobrá-los e armar-los. O Studio administra 
muito bem esses tipos de caixas. Ele dispõe 
da tecnologia do ArtiosCAD, a opção pre-
ferida de designers estruturais, e diversas 
ferramentas inteligentes de artes gráficas 
para lidar com a complexidade de painéis.

Dobras
Se você tiver o arquivo nativo do sistema 
CAD dos fabricantes de modelos, então será 
possível trabalhar imediatamente em 3D. Se 
você tiver apenas um design plano, então o 
Studio o ajudará a dobrá-lo. O Studio ofe-
rece as ferramentas ideais para detecção 
e remoção de linhas duplas e pequenas 
falhas de fechamento. Com a ferramenta 
de dobra intuitiva, você aplica à estrutura 
de papelão ou de papel ondulado em for-
mato 3D. Você também pode alterar o tipo 
e a espessura do material.

De designs planos a formas em 3D.

Vire o design, e não a sua cabeça

Cansado de editar textos nas laterais ou 
de cabeça para baixo? O Studio pode girar 
automaticamente as telas para que você 
sempre possa trabalhar em uma orientação 
conveniente.

Studio para caixas

Arte gráfica
Se você trabalha com Illustrator, ArtPro ou 
PackEdge, na janela do Studio, é possível 
visualizar sua embalagem e manuseá-la 
como se estivesse segurando em suas mãos. 
Faça uma alteração na arte gráfica e veja 
imediatamente seu resultado na caixa. A 
janela do Studio também atua como nave-
gador: basta clicar duas vezes em um painel 
para aumentar a arte.



Distribuir
Quando várias abas compõem uma face, 
o recurso de distribuição inteligente cria 
cópias da arte para que ela apareça con-
tinuamente nos painéis. Agora, você não 
precisa mais ser um matemático para tomar 
decisões inteligentes.

Design perfeitamente alinhado com os diversos 
painéis de sua embalagem.

HotStamping, relevo e 
verniz
Embalagens em cartão têm diversas pos-
sibilidades de efeitos especiais e de aca-
bamento. Mas como explicar a seu cliente 
como será a aparência de uma chapa holo-
gráfica com sobreimpressão colorida? Ou 
como garantir que a cobertura de verniz 
está correta?

O Studio Visualizer cria um molde virtual 
realista que pode ser apresentado na tela 
em tempo real e compartilhado com outras 
pessoas. Ele o ajuda a verificar as separa-
ções de acabamento e ajuda seu cliente 
visualizar antecipadamente o que se espera.  

Crie moldes ultrarrealistas com uma ampla gama 
de substratos e com uma gama de efeitos de 
acabamento populares, como relevo, zincogravura e 
muito mais.

Studio para caixas



A arte em termoencolhível é um grande 
desafio. Na medida em que o filme retrai, 
a marca e o design podem ser seriamente 
comprometidos. Dessa forma, a arte pre-
cisa ser reposicionada ou compensada. 
Sem a visualização em 3D do Studio, você 
trabalha às cegas.

Para utilizar o Studio, você precisa do con-
teúdo como um arquivo em 3D de um sis-
tema CAD.

Agora, chegou a hora de aplicar a arte 
(no Illustrator®). Você visualiza instanta-
neamente os resultados da distorção nos 
elementos da arte. A arte, as imagens e os 
textos do vetor podem ser pré-distorcidos 
com apenas um clique do mouse. O Studio 
lhe oferece diversas sugestões e possibi-
lidades de ajustes e, é claro, um feedback 
em 3D ao vivo. 

Studio para Termoencolhíveis e 
Multiembalagens

Para apresentar etiquetas em 3D, tanto o 
container quanto a etiqueta precisam ter 
a melhor aparência. Felizmente, o Studio 
tem a melhor ferramenta para isso.

Em uma versão 3D do seu contêiner, o 
Studio pode adicionar diversas etiquetas, 
além de te ajudar a determinar o melhor 
formato de corte.

O Studio tem uma ferramenta de arquea-
mento cônico que pode instantaneamente 
arquear a arte selecionada para parecer 
reta novamente.

Studio para etiquetas

De designs de perfil a moldes 
realistas.

Adicione etiquetas a arquivos 
estruturais em 3D a partir do 
sistema CAD (como um arquivo 
COLLADA).

Compense a distorção de retração 
com o Studio para termoencolhíveis 
e multiembalagens.



Embalagens flexíveis nunca são as mesmas. 
Existem sacos e sacolas de todos os tama-
nhos e tipos. O Studio dispõe de ferramen-
tas de design exclusivas para embalagens 
f lexíveis. Você pode criar diversas formas 
de embalagens flexíveis em apenas alguns 
minutos.

Studio para embalagens flexíveis

Escolha uma forma e comece a desenhar!

Formatos
Tudo o que você precisa fazer é selecionar 
um tipo de embalagem e definir as configu-
rações na máquina de envase. Para tornar a 
embalagem única, você pode interagir com 
ela. Veja a embalagem em movimento em 
tempo real. Faça a sua embalagem flexível 
com ar ou líquido ou insira uma forma geo-
métrica para imitar uma barra de chocolate, 
um biscoito ou sorvete. É muito mais rápido 
do que outras ferramentas de modelagem, 
pois foi concebida com base em conheci-
mentos de embalagens e substratos.

Crie sacolas, sacos…

Embalagens 
Infláveis

Embalagens 
Reforçadas

Embalagens 
Rígidas

Bolsas Selladas 
Quattro

Bolsitas Embalagens para 
Fraldas

Arte gráfica
Você visualizará sua arte gráfica instanta-
neamente em 3D na janela do Studio, no 
Illustrator, no ArtPro ou no PackEdge. Você 
poderá verificar se as áreas de colagens ou 
aberturas não estão obstruindo importan-
tes elementos do design. E a ferramenta de 
distribuição o ajudará a obter uma perfeita 
imagem em sua embalagem.

Abra o design no Studio Visualizer para 
verificar o branco opaco do verso e para 
verificar as tintas metálicas e os relevos da 
vedação. Graças à tecnologia de modela-
gem de impressão, o Visualizer pode lhe 
mostrar como ficará o verso do filme.

Visualização em 2D e 3D no PackEdge ou no ArtPro.



O Studio oferece diversas opções de 
compartilhamento 3D:

 • Envie um PDF interativo em 3D: visualize e 
manuseie o PDF usando o Adobe®Reader® 
gratuito. (Para obter exemplos, visite www.
esko.com/pt/3dpdf). Ou compartilhe um 
arquivo Collada que possa ser visualizado 
com o Esko Studio Viewer gratuito.

 • Imagens: crie fotos da embalgem com fundo 
transparente, simples ou com imagem.

 • Carregue moldes virtuais em 3D do Studio 
no WebCenter e convide todos os membros 
do projeto para visualizarem e aprovarem 
a arte.

Não é necessário criar todas as embalagens 
a partir do zero.

Para formas populares de embalagem, você 
pode acessar sua Loja on-line de modelos e 
baixar um arquivo Collada pronto para uso. 
A Loja tem latas de bebida, tubos, garrafas 
PET, garrafas de plástico e muito mais. Você 
pode acessá-la diretamente do Adobe® Illus-
trator®, do ArtPro ou do PackEdge.

Se você precisar de algo personalizado, a 
Esko também oferece um serviço de mode-
lagem em 3D. Nossos artistas em 3D podem 
preparar arquivos Collada para o Studio 
com base em arquivos CAD, fotografias ou 
exemplos reais.

O Studio é compatível com formatos de 
arquivos abertos, como Collada, portanto, 
ele é facilmente integrado ao software de 
modelagem 3D.

Mais formas?

Escolha formas em nossa Loja on-line de modelos.

Compartilhe 3D com 
todo o mundo

Com o Studio Viewer gratuito, seus clientes podem 
visualizar os designs como se os estivessem 
segurando nas mãos (www.esko.com/studioviewer). 
Também disponível para iPhone e iPad.

Pedidos com modelos 
personalizados do 
Serviço de modelagem 
de formas. 



Efeitos de impressão e acabamento

Imagens em tempo real no Visualizer são ultrarrealistas graças a uma tecnologia de mode-
lagem de impressão patenteada. O Visualizer simula operações de impressão e de acaba-
mento uma por uma, na ordem correta e no substrato correto. Então, o que você vê não 
é apenas excelente, é viável tecnicamente.

Modelagem de 
impressão do Visualizer 
de uma placa metálica 
sobreimpressa em 
preto, rosa e amarelo, 
branco opaco hot 
Stamp holográfia, 
microrrelevo e relevo 
circular.

Materiais e efeitos 
disponíveis

 • Papel: revestimento brilhante, revesti-
mento fosco, sem revestimento, com 
textura, colorido

 • Placa metálica, forros com e sem reves-
timento

 • Filmes transparentes e brancos
 • Metal, vidro (colorido), plástico rígido
 • Papel para etiqueta (com e sem reves-

timento), papel branco para etiqueta, 
papel metalizado para etiqueta

 • Papéis e placas para etiquetas CHROMO-
LUX® da linha 1 Zanders M-real

 • Vários materiais para etiqueta AVERY 
DENNISSON

 • Cores de processamento
 • Cores PANTONE® e PANTONE GOE (sóli-

das, pastéis, metálicas)

 • Cores Spot e opacas
 • Cores (opacas) impressas na tela
 • Impressão reversa, impressão em super-

fície ou impressão frente e verso
 • Verniz UV pontual (fosco, cetim, brilhante)
 • Vernizes de propriedade da Fujifilm® e 

da Sakata INX®

 • Com e sem relevo, multinível, pontual 
ou circular

 • Relevo escupido
 • Corte
 • Hot Stamp metal (ouro, prata ou colorido)
 • Cold Stamp (ouro, prata, color ido, 

sobreimpresso)
 • Tintas metálicas (pigmentos metálicos 

PANTONE®, pigmentos dourados e pratas 
Eckart)

 • Estampagens holográficas Kurz® Light 
Line

Com o Visualizer, você pode experimentar diferentes opções em apenas alguns segundos. Da esquerda para a direita: um hot stamp prateada, 
uma tinta prata com relevo, um hot stamp dourado com relevo.



O Visualizer pode apresentar um único 
objeto de embalagem em 3D. Mas, algu-
mas vezes, isso não basta. É na loja que 
um produto precisa comunicar a marca e 
atrair os clientes. Então, existe uma forma 
melhor de prever o sucesso de um novo 
design do que visualizá-lo no ambiente da 
loja, ao lado de seu concorrente?

O Studio Store Visualizer faz exatamente 
isso. Com a tecnologia de realidade virtual 
em tempo real de gráficos da Vtales, é pos-
sível visualizar produtos novos e existentes 
em uma loja. Com esses visuais, todos os 
acionistas podem avaliar com antecedência 
a aparência do produto na prateleira. Dessa 
forma, eles podem tomar imediatamente 
as decisões certas sobre cor, forma, mate-
riais, arte e layout de prateleira.

Realismo
A renderização em tempo real atinge um 
nível incomparável de realidade, totalmente 
detalhado: as sombras na parte traseira 
das prateleiras; a pequena aleatoriedade 
ao posicionar os produtos na prateleira; 
a diversidade de materiais e os efeitos de 
impressão. As animações e as propriedades 
físicas ficam ainda mais realistas. Caminhe 
pelos corredores, selecione itens e visuali-
ze-os frente a frente.

De ativos de produção
Os produtos virtuais são criados com o 
Studio ou com o ArtiosCAD. Portanto, eles 
fazem o vínculo direto com seus dados 
de produção ou design. E você pode 
trocá-los rapidamente com diferentes 
variações. O Store Visualizer também pode 
importar objetos 3D de outras ferramentas 
de modelagem ou de disposit ivos de 
escaneamento 3D.

Realidade virtual

O Studio e o ArtiosCAD também podem ser usados na criação de 
um conceito completo de loja para sua marca.



Crie lojas virtuais 
rapidamente usando os 
dados de planograma reais
O Studio Store Visualizer também oferece 
uma integração de planogramas para que 
você possa importar formatos comuns de 
arquivo de planograma. Crie e preencha 
lojas 3D virtuais sensacionais em minutos 
em vez de dias.

O software exibe códigos de barras, preços 
e outros metadados associados a cada um 
dos produtos importados, e é ideal para 
uso no planejamento e gerenciamento de 
categorias da loja.

Ponto de venda de material
O conceito de marca não acontece apenas 
nas prateleiras. Você pode posicionar os 
itens no piso ou colocá-los em paredes. 

Ou revestir as prateleiras com fachadas 
e divisores com a marca. Apresente todo 
o conceito de loja à sua marca de forma 
mais visual.

Ambiente
No Store Visualizer, você pode criar sua pró-
pria loja, basta selecionar o estilo de piso 
e teto e começar a configurar os layouts 
de corredores e prateleiras. Você também 
pode trabalhar com uma fotografia esfé-
rica (360º) de uma loja real e inserir moldes 
virtuais nos pontos vazios. Eles podem ser 
misturados quase perfeitamente.

Integre moldes de embalagem virtual em ambientes 
de lojas reais.
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Designer
Adicione uma pré-visualização em 3D 
ao seu editor de arte e compartilhe 
arquivo em 3D.

• Posicione arquivos de design estrutural 
do ArtiosCAD ou de um dos Studio 
Toolkits

• Posicione arquivos Collada da 
Biblioteca on-line de formas

• Mostre embalagens em 3D com arte
• Mostre vários arquivos de arte em uma 

cena 3D em várias partes

• Navegue em painéis 3D, amplie painéis 
e gire telas automaticamente

• Exporte para PDF em 3D, Collada, U3D 
ou TIFF

• Plug-in para AI® (Mac/PC)
• Disponível no ArtPro e no PackEdge

Módulos

O Studio é uma solução modular, um mix de plug-ins e aplicativos que trabalham em perfeita sintonia. Você pode selecionar uma 
configuração para atender às suas necessidades atuais. E, no futuro, ainda tem a possibilidade de expandir. Todos os módulos 
do Studio são executados em Mac e PC.

Toolkit for Boxes
Crie desenhos estruturais para o 
Designer e para o Visualizer.

• Defina dobras e cortes
• Limpe desenhos de corte
• Selecione Carões ou tipos de chapa de 

papelão ondulado

• Dobre em 3D
• Exporte para um arquivo ArtiosCAD do 

Designer ou do Visualizer
• Plug-in para AI® (Mac/PC)

Toolkit for Labels
Crie formas em 3D com uma ou mais 
etiquetas para uso no Designer e no 
Visualizer.

• Importe um arquivo Collada em 3D
• Adicione etiquetas a uma parte curvada
• Ou envolva um perfil curvado em um 

molde circular em 3D
• Adicione etiquetas simples à parte 

superior ou inferior dos modelos de 
garrafas

• Adicione etiquetas cilíndricas ou 
cônicas às laterais ou a formas 
circulares

• Calcule o corte da etiqueta com base na 
forma 3D

• Exporte para um arquivo Collada do 
Designer e do Visualizer

• Ferramenta de arqueamento não 
destrutiva para etiquetas cônicas do AI®

• Plug-in parcial para AI® (Mac/PC).

Toolkit for Flexibles
Crie formas de embalagens flexíveis para 
o Designer e para o Visualizer.

• Crie formas de embalagens f lexíveis 
para o Designer e para o Visualizer.

• Crie sacos, sacolas reforçadas, 
embalagem stand up pouch retangular, 
sacos vedados em três ou quatro lados, 
embalagens quattro-seal e sacos para 
fraldas

• Altere dimensões e conteúdo
• Várias ferramentas para interagir com 

o modelo
• Exporte para um arquivo Collada 

com linhas-chave coincidentes para o 
Designer e para o Visualizer

• Aplicativo para Mac/PC.

Toolkit for Shrink Sleeves
Crie formas 3D de embalagens de ter-
moencolhível e distorça a arte para 
compensar as distorções da retração.

• Importe objetos 3D de um Studio 
Toolkit para outra fonte (.OBJ, .ZAE, 
.DAE, .ARD)

• Crie formas arredondadas, formas 
irregulares e multiembalagens

• Adicione um termoencolhível 
horizontal ou vertical

• Simulação física de propriedades de 

retração de material
• Exporte para um arquivo Collada do 

Designer e do Visualizer
• Mostre as estatísticas de distorção de 

retração no AI
• Faça uma pré-distorção da arte para 

compensar a distorção da retração 
(sem destruir)

Visualizer
Visualize uma ampla gama de substratos, 
efeitos de impressão e acabamento em 
tempo real e compartilhe suas imagens 
ou filmes. 

• Importe designs estruturais do 
ArtiosCAD, do Studio Toolkits ou da 
Loja on-line de formas

• Importe arquivo em PDF ou carregue 
diretamente do AI, ArtPro ou PackEdge

• Crie uma ampla gama de substratos, 
tintas, hot Stamp e efeitos de 
acabamento

• Faça a combinação automática de 
nomes de separação com os efeitos

• 14 ambientes com iluminação real 
(escritório, supermercado, externo, 
estúdio fotográfico etc.)

• Exporte: PNG, JPEG 
• Fundos personalizados ou 

transparentes
• Collada
• Visualizador gratuito para Mac/PC 

Web/iPad)

Store Visualizer
Visualize seu design em uma loja real.

• Coloque objetos virtuais em lugares vazios 
em imagens esféricas

• 5 exemplos de imagens esféricas incluem 
(imagens personalizadas podem ser 
capturadas como um serviço passível de 
tarifação)

• Configure uma loja virtual: estilo de piso e 
teto, layout de corredor e de prateleira

• Importe: arquivos Collada do Studio 
ou do ArtiosCAD; arquivos 3D de outro 
software de modelagem 3D; imagens PNG 
transparentes e modelos planos

• Gerencie grandes conjuntos de modelos 
em 3D em bibliotecas

• Posicione objetos de embalagem 
exclusivos ou preencha espaços 
disponíveis com uma matriz

• Troque objetos, reorganize prateleiras
• Adicione expositores de piso, posters
• Caminhe (não em ambientes esféricos) 

para selecionar objetos
• Propriedades físicas: gravidade, colisão, 

fricção
• Exporte para imagens de alta resolução
• Exporte como um visualizador panorâmico 

de execução automática para Mac ou PC
• Opção de projeção tridimensional 

disponível sob demanda.


