
Guia de design 3D para 
embalagens e etiquetas

Como as ferramentas em 3D podem ajudá-lo a criar design de embalagens, etiquetas, flexíveis,  
filmes termoencolhíveis, displays e muito mais.
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Há muitas formas de criar o design de embalagens e 

displays, mas em todo o mundo, o ArtiosCAD da Esko 

comprova que nenhum editor de design de embala-

gens oferece resultados tão rápidos.  

Design eficiente de 
embalagens em 3D  
Foram desenvolvidas ferramentas avançadas de 

desenho 2D exclusivamente para designers estrutu-

rais e facarias. As ferramentas utilizam uma grande 

quantidade de informações de respostas gráficas, 

o que faz com que o ArtiosCAD seja extremamente 

preciso e, ao mesmo tempo, fácil de usar.

Várias ferramentas de design funcionam automatica-

mente, o que garante uma alta produtividade para 

os designers. A ferramenta Automatic Drafting, por 

exemplo, alinha automaticamente o posicionamento 

de pontos horizontais, verticais e médios. Isso reduz 

a necessidade de linhas de construção e permite que 

você trabalhe com muito mais agilidade.

 | Design estrutural 3D de embalagens e displays

www.esko.com/pt/products/
artioscad

https://www.esko.com/pt/products/artioscad
https://www.esko.com/pt/products/artioscad
https://www.esko.com/en/products/artioscad
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Design eficiente de displays em 3D
O design de displays é sempre um grande desafio. Há diversos 
componentes que precisam ser levados em consideração para criar 
um design e o display precisa ser corretamente estruturado para 
garantir o encaixe perfeito de todos os componentes – o que pode 
ser bastante complicado. 

O ArtiosCAD foi desenvolvido para facilitar o design de displays. Ele 
posiciona corretamente os itens que não fazem parte da produção, 
como por exemplo os ganchos, cria automaticamente arquivos com 
linhas de corte, monitora os designs com várias partes em uma única 
tela e converte os arquivos em 3D.

Você pode começar do zero ou usar a biblioteca de modelos 
editáveis. Basta inserir as dimensões do projeto e o ArtiosCAD criará 
automaticamente o restante do seu display.

Você também pode fazer downloads da ArtiosCAD Display Store. Ela 
oferece uma grande variedade de modelos de design paramétrico 
prontos para edição e completamente testados em uma ampla 
biblioteca online de estilos de displays POP.

 | Design estrutural 3D de embalagens e displays

www.esko.com/pt/lp/artioscaddisplays

https://www.esko.com/pt/lp/artioscaddisplays
https://www.esko.com/en/lp/artioscaddisplays
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Por que trabalhar 
num mundo plano se a 
embalagem não é assim?
O Studio da Esko é um conjunto exclusivo de 
ferramentas para design de embalagens 3D. 
O Studio foi concebido para profissionais 
de artes gráficas de embalagens e, especial-
mente, para aqueles que usam extensiva-
mente o Adobe® Illustrator®.

O Studio ajuda você a produzir excelentes 
artes. Se você tivesse um elemento crí-
tico, como a extremidade de um código de 
barras em uma área oculta ou se estivesse 
confuso sobre como seria a dobra de uma 
embalagem, o Studio o ajudaria nessa traje-
tória rumo à descoberta e correção desses 
problemas enquanto ainda houvesse tempo 
para tomar alguma medida.

 | Design de embalagens no Adobe® Illustrator® 

https://www.esko.com/pt/
products/studio

https://www.esko.com/pt/products/studio
https://www.esko.com/pt/products/studio
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Fácil de aprender, 
fácil de trabalhar
Outras ferramentas para imagens 3D 
podem ser complicadas. O processo para 
modelagem ou renderização de uma 
imagem pode levar horas. Com o Studio, 
essa tarefa se torna rápida e fácil, pois ele se 
integra com suas ferramentas (como Adobe® 
Illustrator®), trabalha com seus dados e 
ainda fala a linguagem da embalagem.

Comunique-se em 3D
Ver é crer, e o Studio é uma poderosa ferra-
menta de comunicação. Ele permite mostrar 
ao seu cliente excelentes efeitos visuais em 
3D, desde arquivos em PDF com conteúdo 
em 3D até vídeos ou a imagem virtual da 
embalagem na prateleira de uma loja.

 | Design de embalagens no Adobe® Illustrator®

www.esko.com/pt/products/
studio

https://www.esko.com/pt/products/studio
https://www.esko.com/pt/products/studio
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www.esko.com/pt/products/
studio

Design de etiquetas cônicas
A Esko tem um plugin para Adobe® Illustrator® 
para criação de objetos arredondados com 
um ou mais rótulos. 

Veja sua arte gráfica no rótulo em 3D, adapte 
sua arte automaticamente para rótulos 
cônicos e produza arquivos PDF em 3D com 
excelente aparência.

Design de papel cartão 
Design de embalagens de corrugado ou de 
papel cartão podem ser difíceis de manu-
sear. Há diversos painéis e alguns têm orien-
tações complexas, dificultando saber como 
a embalagem seria dobrada e encaixada. 

O Toolkit for Boxes da Esko é um plugin 
para Adobe® Illustrator® usado para criar e 
dobrar designs de caixas em 3D. Veja sua 
arte em 3D diretamente na caixa, encontre 
e corrija erros e gere PDFs interativos em 3D 
ou snapshots TIFF.

 | Design de caixas e etiquetas em 3D 

https://www.esko.com/pt/products/studio
https://www.esko.com/pt/products/studio
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www.esko.com/pt/products/
studio

Comece com o shape
Tudo o que você precisa fazer é selecionar 
um tipo de embalagem e definir as configu-
rações da máquina de envase. 

Para tornar a embalagem única, você pode 
interagir com ela. Veja a embalagem em 
movimento em tempo real. Produza sua 
embalagem com ar ou líquido ou insira uma 
forma geométrica para imitar uma barra de 
chocolate, um biscoito ou sorvete. 

É muito mais rápido do que outras ferra-
mentas de modelagem, pois foi concebido 
com base em conhecimentos de embala-
gens e substratos. 

Embalagens flexíveis 
em alguns minutos
Embalagens flexíveis nunca são as mesmas. 
Existem sacos e sacolas de todos os 
tamanhos e tipos. O Studio da Esko lhe 
permite criar diversas facas de embalagens 
flexíveis em apenas alguns minutos.

O Studio Toolkit for Flexibles é um aplicativo 
exclusivo para criar modelos 3D de 
embalagens flexíveis. No Adobe® Illustrator®, 
ou em outros editores de pré-impressão, 
você pode ver sua arte gráfica na embalagem 
flexível em 3D, localizar e corrigir erros, criar 
automaticamente uma correspondência 
anterior e produzir arquivos PDF em 3D com 
excelente resultado.

 | Design de embalagens flexíveis em 3D

https://www.esko.com/pt/products/studio
https://www.esko.com/pt/products/studio
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www.esko.com/pt/products/
studio

O design de arte para filme termoencolhível 
pode se tornar muito complexo. Na medida 
em que o filme retrai, a marca e o design 
podem ser seriamente comprometidos.  A 
arte precisa ser reposicionada a partir de 
áreas altas retraídas ou precisa ser compen-
sada para distorção. Sem uma visualização 
do design em 3D de sua embalagem, você 
está trabalhando às cegas. 

O Studio simula um túnel virtual de filme 
termoencolhível em qualquer forma 3D. 
Essa simulação física real pode manipular 
objetos circulares, objetos assimétricos e 
até multiembalagens.

Você pode aplicar a arte diretamente no 
Adobe Illustrator, ver quais elementos 
sofrem distorção, e pré-distorcer a arte do 
vetor e o texto com o clique de um mouse. 
Visualize as alterações, ao vivo em 3D, antes 
da impressão.  

 |  Design de filmes termoencolhíveis 
e multiembalagens em 3D

https://www.esko.com/pt/products/studio
https://www.esko.com/pt/products/studio
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www.esko.com/pt/products/
studio

O Visualizer dá o toque de acabamento. 
Sua visualização de impressão dinâmica 3D 
patenteada, exibe uma ampla gama de subs-
tratos, efeitos de impressão e acabamentos 
em tempo real.

O Visualizer simula operações de impressão 
e de acabamento uma por uma, na ordem 
correta e no substrato correto, reduzindo 
a necessidade de modelos custosos. Deixe 
os executivos verem a aparência da emba-
lagem antes da produção. 

E, o que você vê não é apenas excelente, é 
extremamente viável tecnicamente.  

 | Visualizações de impressão em 3D ultrarrealistas

https://www.esko.com/pt/products/studio
https://www.esko.com/pt/products/studio
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 • Corte
 • Hot Stamp metal (ouro, prata ou colorido)
 • Cold Stamp (ouro, prata, colorido, 

sobreimpresso)
 • Tintas metálicas (pigmentos metálicos 

PANTONE®, pigmentos dourados e pratas 
Eckart)

 • Estampagens holográficas Kurz® Light 
Line

 • Efeitos especiais lógicos de cores para 
impressão – Sistema de processamento 
de cores metálicas 

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

superfície 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

Materiais e efeitos 
disponíveis

 • Papel: revestimento brilhante, 
revestimento fosco, sem revestimento, 
com textura, colorido

 • Placa metálica, forros com e sem 
revestimento

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

revestimento), papel branco para 
etiqueta, papel metalizado para etiqueta

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

 • Vários materiais para etiqueta AVERY 
DENNISSON

 • Cores de processamento
 • Cores PANTONE® e PANTONE GOE 

(sólidas, pastéis, metálicas)

 | Visualizações de impressão em 3D ultrarrealistas
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O Studio Store Visualizer (desenvolvido pela 
VTales graphics) permite que você visualize 
e interaja com embalagens em um ambiente 
de varejo virtual.

Veja seus designs diretamente na prateleira 
e ao lado dos produtos da concorrência, 
apresente um lançamento de produto com-
pleto em 3D, inclusive embalagem para 
varejo, displays e outros itens de marca.  

Teste o impacto visual de seu mais recente 
design no ambiente em que tudo acontece: 
a loja.

 | Obtenha o resultado máximo com prateleiras 
atraentes em visualizações de loja em 3D 

www.esko.com/pt/
products/studio/modules/
studio-store-visualizer-advanced

https://www.esko.com/pt/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
https://www.esko.com/pt/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
https://www.esko.com/pt/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
https://www.esko.com/en/products/studio/modules/studio-store-visualizer-advanced
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Realismo
Com a renderização em tempo real do Store 
Visualizer, você se sente como estivesse 
caminhando em uma loja real.  Os deta-
lhes são reais: sombra na prateleira, posi-
cionamento aleatório do produto, e como 
a impressão de efeitos será visualizada em 
vários materiais. 

A animação oferece liberdade e as pro-
priedades físicas reais agregam ainda mais 
realismo.  

Crie sua própria loja em 3D
Crie sua loja virtual no Store Visualizer, sele-
cionando o piso, o estilo do teto, as formas 
de corredores e o layout das prateleiras. Adi-
cione a fotografia em 360 graus de uma loja 
real e coloque os modelos virtuais na prate-
leira. Assuma o controle de sua embalagem 
e pare de querer saber como ela concorrerá 
na prateleira da loja.

 |  Obtenha o resultado máximo com prateleiras 
atraentes em visualizações de loja em 3D 
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Compartilhe online
Faça o upload de modelos 3D do Studio 
para o WebCenter, o sistema de gerencia-
mento de projetos online da Esko. Assim, 
todos poderão visualizar e aprovar o design 
de qualquer lugar, a qualquer momento.

Simplesmente 
impressionante, seus 
clientes com realidade 
aumentada
O aplicativo gratuito para smartphone do 
Studio Viewer lhe permite exibir designs 
de embalagens no iPhone e no iPad. E 
ainda melhora a funcionalidade de reali-
dade aumentada.

O aplicativo permite que você apresente e 
visualize modelos de embalagens gerados 
pela Esko em realidade aumentada onde 
quer que você esteja. 

Obtenha o aplicativo gratuito na loja iTunes.  

Embalagem não é plana. Os seus clientes 
poderão apresentar e conversar sobre o 
design de embalagens virtualmente em 3D. 

Compartilhe um PDF 
em 3D interativo
Envie um PDF em 3D interativo de seu 
design. Você e seus clientes podem visua-
lizar o design e girá-lo no Adobe® Reader®, 
versão gratuita.

Compartilhe 
imagens e vídeos
Crie snapshots com fundo transparente, sim-
ples ou com imagem. Compartilhe vídeos de 
animação para que seu cliente possa visua-
lizar a forma, a arte e os efeitos dinâmicos 
da impressão no QuickTime.

 |  Compartilhe seus designs de  
embalagens em 3D  

www.esko.com/pt/downloads/
mobile-apps

https://www.esko.com/pt/downloads/mobile-apps
https://www.esko.com/pt/downloads/mobile-apps
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Facas de embalagens sob 
medida e personalizadas
Se você precisar produzir embalagem sob 
medida, a Esko também lhe oferece um ser-
viço de modelagem em 3D. Nossos desig-
ners 3D podem preparar arquivos Collada 
para o Studio com base em arquivos CAD, 
fotografias ou exemplos reais.

Ou se você tem seu próprio departamento 
3D, então ficará feliz em saber que o Studio 
pode ser integrado a seu software de mode-
lagem 3D, graças a nosso compromisso em 
dar respaldo a formatos de arquivos abertos, 
como o Collada.

Com as ferramentas de design da Esko, você 
pode criar de forma rápida e fácil vários 
objetos de embalagem. Mas há muito mais 
opções disponíveis. 

Para facas de embalagens populares, você 
pode acessar sua Loja online de modelos e 
baixar um arquivo Collada pronto para uso.

Loja de formas online 
A Loja de formas online tem latas de bebida, 
tubos, garrafas PET, garrafas de plástico 
e muito mais. Você pode acessá-la pelo 
Adobe® Illustrator®, ArtPro ou PackEdge.

 | Precisa de mais facas de embalagens? 

www.esko.com/pt/products/
studio/custom-shapes

https://www.esko.com/pt/products/studio/custom-shapes
https://www.esko.com/pt/products/studio/custom-shapes
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ArtiosCAD
O ArtiosCAD é o software de design estru-
tural mais popular do mundo para design de 
embalagens. 

Com ferramentas concebidas especifi-
camente para profissionais de design de 
embalagens para design estrutural, desen-
volvimento de produtos, prototipagem vir-
tual e produção, o ArtiosCAD alavanca a pro-
dutividade de toda a sua empresa.

 | Ferramentas de design de embalagens  
3D inesquecíveis

www.esko.com/pt/products/
artioscad

https://www.esko.com/pt/products/artioscad
https://www.esko.com/pt/products/artioscad
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 • O Studio Toolkit for Labels é um plugin 
para Adobe® Illustrator® para criar objetos 
arredondados com um ou mais rótulos.

 • O Studio Toolkit for Flexibles é um aplicativo 
exclusivo para criar modelos 3D de 
embalagens flexíveis.

 • O Studio Toolkit for Shrink Sleeves é um 
aplicativo exclusivo e premiado usado para 
simular um filme termoencolhível sobre um 
ou mais objetos.

 • A visualização de impressão dinâmica 
patenteada do Studio Visualizer exibe uma 
ampla gama de substratos e efeitos de 
impressão e acabamento em tempo real.

 • O Studio Store Visualizer é um aplicativo 
desenvolvido pela VTales graphics que 
permite que você visualize e interaja com 
embalagens em um ambiente virtual.

Studio
O Studio é um conjunto exclusivo de ferra-
mentas para design de embalagens 3D desen-
volvido especialmente para profissionais de arte 
gráfica de embalagens.

Com o Studio Essentials, você cria cartões, gar-
rafas, bandejas e displays com uma arte gráfica 
incrível e materiais e acabamentos especiais.

O pacote Studio Advanced é perfeito para todo 
tipo de embalagem que você possa imaginar, 
incluindo flexíveis e filmes termoencolhíveis.

 • O Studio Designer é alma do Studio. Ele 
adiciona pré-visualização em 3D ao Adobe® 
Illustrator® e permite que você crie arquivos 
PDF em 3D ou snapshots TIFF.

 • O Studio Toolkit for Boxes é um plugin para 
Adobe Illustrator, para limpar desenhos e 
dobrá-los em uma forma 3D.

 |  Ferramentas de design de embalagens  
3D inesquecíveis

www.esko.com/pt/products/
studio

https://www.esko.com/pt/products/studio
https://www.esko.com/pt/products/studio
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 | Comece a criar design em 3D agora mesmo

O Studio está disponível como assinatura 
de software, dessa forma, você tem todas as 
funcionalidades ao seu alcance, de acordo 
com as suas necessidades, sem grandes 
investimentos.

Modelo de preço simples
Um único preço inclui a licença, a manu-
tenção e o suporte. O software é vinculado 
ao usuário, ou seja, não há limitações de 
dispositivos.

Custo inicial baixo
Não há necessidade de investimento inicial 
alto, o que resulta em um ROI mais rápido e 
na redução de riscos.

Opções de contrato 
flexíveis
Os usuários podem escolher entre assina-
turas mensais e anuais e adicionar ou can-
celar pedidos de assinatura com facilidade.

www.esko.com/pt/solutions/
saas

Atualizações e upgrades 
de software incluídos
Não há taxas separadas para suporte e 
manutenção.

Gerenciamento de 
licença self-service
O portal online self-service permite um 
gerenciamento de licenças flexível, com 
atribuição de licenças global, sem restrição 
entre os usuários.

Teste o Studio gratuitamente

https://www.esko.com/pt/solutions/saas
https://www.esko.com/pt/solutions/saas


B
R

PT
 -

 0
30

 -
 A

PR
17

  ©
20

17
 E

sk
o.

 T
od

os
 o

s 
di

re
it

os
 r

es
er

va
do

s.
 T

od
as

 a
s 

es
pe

ci
fi

ca
çõ

es
 e

st
ão

 s
u

je
it

as
 à

 a
lt

er
aç

ão
.

Criação de embalagens 
simplificada
A Esko ajuda os seus clientes a fazerem 
as melhores embalagens para bilhões de 
consumidores.

Portfólio da Esko
O portfólio de produtos da Esko oferece 
suporte e gerencia os processos de 
embalagem e impressão dos donos de 
marcas, varejistas, designers, fabricantes de 
embalagem e fornecedores de serviços de 
impressão. 

As soluções Esko são usadas em 9 de cada 
10 embalagens do mercado varejista para 
gerenciamento de embalagem, criação 
de artes gráficas, design estrutural, pré-
impressão, visualização em 3D, produção 
de chapas, sistema workflow, controle 
de qualidade, produção de amostras, 
paletização, colaboração de cadeia de 
suprimento e produção de sinalização e 
mostruários.

 | Esko: seu guia para o sucesso da embalagem 

www.esko.com

http://www.esko.com

