
O upgrade para o 
fluxo de trabalho 
de PDF nativo 
ficou mais fácil
Uma resposta aos desafios de  
pré-impressão de embalagens
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O setor de pré-impressão de embalagens mudou 
radicalmente com o passar dos anos. O mercado, 
que movimenta bilhões de dólares, vem sendo 
pressionado, de um lado por marcas com desafios 
competitivos que buscam recursos gráficos 
de qualidade, consistência e velocidade de 
lançamento no mercado, e do outro, pelas gráficas 
que competem para atendê-las. Além disso, 
também há o envelhecimento da força de trabalho 
e o surgimento de uma clara falta de qualificação, 
colocando o setor sob pressão tanto em termos 
de produtividade quanto de lucratividade.

A forte aceleração na intensidade competitiva do 
varejo devido ao crescimento nas compras online, 
à proliferação de novas marcas e à globalização 
do setor tem diminuído as tiragens, aumentado a 
frequência dos trabalhos e reduzido os prazos de 
entrega. O resultado dessa situação complexa é 
que o setor de pré-impressão está passando por 
mudanças.

Os processos tradicionais – isto é, demorados, 
altamente técnicos e muitas vezes propensos a 
erros – não conseguem mais acompanhar ritmo 
da demanda. As marcas buscam excelência na 
qualidade de impressão, mas a custos cada vez 
mais baixos para que possam competir no atual 
mundo do varejo omnichannel. E agora, chegou a 
hora de o setor de pré-impressão se atentar para 
uma realidade mais ampla. 

A Covid-19 abalou todo o setor de bens embalados 
de consumo e, embora o mercado de embalagens 
tenha escapado relativamente ileso de grandes 
impactos negativos até o momento, as organizações 
devem aproveitar esse hiato para analisar seus 
planos e desenvolver mais eficiência e resiliência.

Em abril de 2020, Satya Nadella, CEO da Microsoft, 
disse: “Vimos o equivalente a dois anos de trans-
formação digital em dois meses. O trimestre é o 
novo ano, e os mais rápidos vencerão”. Na Esko, 
acreditamos que o setor de pré-impressão deve 
assumir uma postura proativa, em vez de reativa, 
usando a digitalização como porta de entrada 
para automações e conectividade. Se a escassez 
de talentos tem afetado as habilidades, vamos 
pensar em maneiras mais fáceis e inteligentes de 
trabalhar de forma integrada. 

Ao impulsionarem a eficiência por meio da auto-
mação, os profissionais do mercado de embalagens 
podem erradicar intervenções manuais, reduzir 
erros e desperdícios de material e oferecer um 
processo de produção muito mais sustentável.

 � Continue a leitura
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O primeiro passo – atualizar o 
processo de edição de PDFs
Um dos principais desafios enfrentados pelos depar-
tamentos de pré-impressão é que os arquivos rece-
bidos não chegam prontos para impressão, gerando 
repetitividade e improdutividade. Dependendo 
do tipo de editor de PDF usado, pode haver várias 
vantagens e desvantagens ao adotar um fluxo de 
trabalho de pré-impressão. 

As tradicionais soluções de pré-impressão impu-
seram uma conversão ou normalização. A intenção 
foi boa: reduzir o risco de erros mais adiante no 
processo. Contudo, o processo também é extenso 
e deixa pouco espaço para personalização.

Embora os PDFs normalizados sejam um marco 
importante, às vezes, o processo pode ser extenso 
demais para atender às necessidades atuais do 
mercado. Os profissionais do mercado de embala-
gens exigem flexibilidade, uma forma de permitir a 
integração bidirecional com ferramentas de outros 
fornecedores, bem como a capacidade de editar em 
um Mac ou PC sem comprometer a funcionalidade. 

Os PDFs normalizados tiram o controle dos usuários, 
tornando as configurações de retículas obrigató-
rias, e dependem demais de campos específicos 
nos dados XMP, comprometendo a flexibilidade 
para garantir alta qualidade o tempo todo. Para 
vencer esses desafios, os editores de PDFs devem 
evoluir para devolver o controle ao usuário, sem 
complexidades adicionais.

Por que o ArtPro+ e 
PDFs nativos?
Com o intuito de oferecer suporte aos profissio-
nais que atuam na pré-impressão nesta fase de 
transição, a Esko acredita ser o momento certo 
para dar o próximo passo com os PDFs nativos 
(também conhecidos como PDF+) e o software de 
edição de pré-impressão ArtPro+.  

O ArtPro+ abre qualquer arquivo da versão clássica 
do ArtPro ou PDF normalizado e o converte para 
PDF nativo. Metadados essenciais de produção, 
como informações de tinta ou retículas, agora 
são mantidos e convertidos nas especificações 
ISO mais recentes para PDF, com migração de 
conteúdo gráfico. Como até os novatos no uso do 
software precisam de pouquíssimo treinamento 
para realizar as tarefas mais complexas, os usuários 
não precisam se preocupar com uma possível 
quebra de dados na edição de um arquivo. Ou seja, 
o ArtPro+ permite que usuários com qualquer nível 
de habilidade trabalhem de forma mais rápida e 
inteligente para atender às necessidades do cliente. 

Projetado para aumentar a precisão e a eficiência 
do operador, criando uma experiência de usuário 
altamente produtiva, o ArtPro+ permite que os 
profissionais de pré-impressão:

• Aproveitem as vantagens das listas de ação de 
PDFs para automatizar as tarefas sem a necessi-
dade de habilidades especiais em programação 
ou linguagem de script

• Tenham controle total usando recursos que 
padronizam os arquivos de entrada, por exemplo, 
Pitstop Preflight, Optimize PDF e muito mais

• Descubram a funcionalidade de trapping 
avançado com os recursos Instant Trapper e 
Automatic Trapper, garantindo que os projetos 
mais complexos levem minutos em vez de horas

• Criem fluxo de trabalho de trabalho de PDF 
nativo com facilidade, sem alterações ou con-
versões desnecessárias e com a preservação 
de metadados de terceiros

• Realizem a integração com os fluxos de tra-
balho de pré-impressão Esko existentes, dando 
suporte a arquivos legado e oferecendo excelente 
conectividade com os engines da Esko

• Desfrutem de um sistema simples e fácil de 
manter após a migração completa, reduzindo 
erros e aumentando a produtividade em até 20%
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Como adotar um fluxo de 
trabalho de PDF nativo?
Migrar para PDF nativo é uma oportunidade única 
de revisar, padronizar e atualizar o sistema. 
Recomendamos que os clientes planejem a migração 
em fases, ao longo de várias semanas ou meses 
para evitar erros custosos. 

O processo de migração de um software legado não 
é rápido, e, provavelmente, levará muitas semanas 
para sua empresa planejar o método mais adequado. 
Você pode escolher entre estes três métodos de 
migração do software atual para PDF nativo.

1. Recriação reversa
Quando perdemos um objeto, muitas vezes 
precisamos refazer nossos passos para encon-
trá-lo. Com a migração reversa, o processo é 
semelhante. Os clientes podem adotar essa 
abordagem em etapas, começando pelo fim do 
fluxo de trabalho de produção, usando marcas 
dinâmicas e tíquetes de S&R, depois reimplan-
tando os relatórios técnicos e implantando 
gradualmente o ArtPro+ como editor de pré-im-
pressão e ferramenta de visualização para QA. Na 
etapa final, os clientes podem reintroduzir seus 
fluxos de trabalho (unitários) de pré-impressão.

2. Por categoria de trabalho
Para os clientes que querem iniciar a migração 
com um método menor, em fases e mais admi-
nistrável, a abordagem por categoria de trabalho 
é a mais indicada. Recomendamos escolher uma 
categoria de trabalho (de preferência começando 
pela menor) para criar, testar e implantar um 
novo fluxo de trabalho de PDF nativo. Desse 
modo, os clientes podem realizar os trabalhos 
mais fáceis primeiro e eliminar eventuais erros 
ou lacunas de conhecimento antes de encarar 
fluxos de trabalho maiores e mais complexos. 

3. Aproveitar o melhor dos métodos
A terceira e última abordagem em etapas permite 
que os clientes façam a migração sem pressa, 
mas com um controle muito maior. É a melhor 
abordagem para clientes que usam software 
legado e que dependem intensamente de fluxos 
de trabalho personalizados de pré-impressão 
na empresa. Basta escolher uma categoria de 
trabalho e fazer a recriação reversa, consultando 
o plano de migração em cada fase. Se você 
encontrar algum erro, a Esko sempre estará 
disponível para ajudar na reversão e garantir 
um processo de migração tranquilo. 

Links úteis
• Migração da sua pré-impressão de 

embalagens para PDF nativo 20:
 › Versão em PDF (apenas em Inglês)
 › Versão para navegador 

(apenas em Inglês)

• Comunidade de suporte da Esko  
(apenas em Inglês)

• Guia de usuário do ArtPro+ da Esko 
(apenas em Inglês)

• Documentação do ArtPro+

• Automation Engine da Esko:  
manual online 
(apenas em Inglês)

• Documentação do WebCenter da Esko

Para saber mais sobre os produtos da 
Esko, acesse esko.com.

Como a Esko pode ajudar
Reconhecemos que migrar para o software mais 
recente de edição de pré-impressão pode ser um 
processo desafiador, demorado e altamente técnico. 
Para limitar possíveis períodos de inatividade, a 
Esko oferece três níveis de suporte aos clientes. 
A equipe da Esko está à disposição para ajudar 
você na migração de várias maneiras – incluindo 
autoatendimento com uma ampla variedade de 
documentação técnica, whitepapers, webinars 
para suporte remoto e análise de serviço completo 
no local (serviço pago). 

Os clientes podem entrar em contato com a equipe 
de suporte técnico da Esko registrando um caso 
de suporte online ou falando conosco por telefone 
ou e-mail. Você também pode consultar os vários 
links úteis a seguir para encontrar suporte adicional 
à migração

https://docs.esko.com/docs/en-us/softwareplatform/20/userguide/pdf/MigrateToNativePDF.pdf
https://docs.esko.com/docs/en-us/softwareplatform/20/userguide/home.html#en-us/common/pdfp/concept/co_pdfp_PDFNativevsPDFPlus.html
https://signin.esko.com/Customer/Login?returnurl=https://esko.okta.com/app/salesforce/exk1438k6q2UhpbJ40h8/sso/saml
https://docs.esko.com/docs/en-us/artproplus/20/userguide/home.html#about.html
https://www.esko.com/pt/support/product?id=ArtProPlus
https://docs.esko.com/docs/en-us/automationengine/20/userguide/home.html#about.html
https://docs.esko.com/docs/en-us/automationengine/20/userguide/home.html#about.html
https://www.esko.com/pt/support/product?id=WebCenter


Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo-SP | Tel. +55 11 3550 1311  | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China 6F, Bldg 1, 518 North Fuquan Road, IBP, Changning District, Shanghai, P.R.C 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

esko.com

Sobre a Esko
A Esko, uma empresa Danaher, é fornecedora e líder mundial de soluções integradas de 
hardware e software para os segmentos de embalagens, rótulos, etiquetas, displays, 
sinalizações e uma ampla gama de outros materiais de pequenos a grandes formatos.  
A Esko conecta pessoas, processos e ferramentas para atender às necessidades das 
marcas globais e pessoas que nelas confiam.  

Os clientes da Esko entregam seus produtos ao consumidor com precisão, eficiência 
e rapidez. Atualmente, 9 em cada 10 embalagens das marcas mais conhecidas são 
criadas por nossos clientes. 

Com sede em Gent, na Bélgica, a Esko emprega cerca de 1.800 colaboradores em todo 
o planeta, tendo como foco o mercado de embalagens. 

Para saber mais, acesse www.esko.com/pt
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