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Como manter a agilidade e a lucratividade na 
cadeia de valor do setor de embalagens no 
novo normal.
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COVID-19: do impacto à ação 
no setor de embalagens

A pandemia da Covid-19 tem causado um efeito 
devastador para as pessoas, empresas e eco-
nomias em todo o mundo. Mudanças culturais 
fundamentais no modo como vivemos e traba-
lhamos estão acontecendo. Do trabalho remoto às 
compras online, para garantirem o cumprimento 
dos novos protocolos de higiene e segurança 
em toda a sociedade, as empresas mudaram 
a forma como trabalham, em um fenômeno 
que se tornou conhecido como o “novo normal”. 

Mas como isso afeta o setor de embalagens? 
Como o setor deve responder às mudanças 
mundiais sem abrir mão do sucesso comer-
cial? Diante da pressão cada vez maior que 
a cadeia de suprimentos de embalagens 
tem enfrentado para se adaptar e alcançar 
bons resultados, reunimos vários insights 
de clientes de todas as partes do mundo 
e fizemos um compilado de artigos que 
resultou neste e-book. Esperamos que esta 
iniciativa se traduza em um investimento no 
futuro do setor e ajude a avançarmos juntos. 

A Covid-19 está mudando 
o comportamento 
dos consumidores
No primeiro pico da crise, vimos os efeitos 
da corrida às compras motivada pelo pânico 
e do racionamento de alguns produtos em 
muitos países, enquanto as marcas procu-
ravam gerenciar suas cadeias de suprimentos 
globais diante de tantos desafios. Tudo isso 
combinado com um crescimento substan-
cial nas compras online, que fez com que o 
e-commerce crescesse o equivalente a dez 
anos em um período de apenas oito semanas. 
Atualmente, 38% dos consumidores do Reino 
Unido fazem compras online ao menos uma vez 
por semana. Nos Estados Unidos, o percentual 
chega a 26%; no Benelux, 22%, na Austrália, 
21%; na Alemanha, 20% e na Suécia, 20%. 

As marcas concentraram seus esforços nas 
operações principais, trabalhando com equipes 
reduzidas, liberando o pessoal de marketing e 
desenvolvendo novos produtos com o objetivo 
de realizar apenas o básico. O lançamento 
de novos itens e as atualizações de linhas de 
produtos simplesmente pararam.

O setor de supermercados e partes dos setores 
médico e farmacêutico cresceram vertiginosa-
mente. Consumidores em lockdown tiveram de 
retornar à tradicional comida caseira, mudando 
radicalmente as tendências de compras de 
alimentos dos últimos quinze anos. Enquanto os 
trabalhadores aprendiam a operar remotamente 
e os restaurantes fechavam, o setor de serviços 
alimentícios enfraqueceu, comida para viagem 
virou coisa do passado e os consumidores pas-
saram a procurar lojas de conveniência locais e 
compras online. As categorias de produtos não 
alimentícios e de cuidados pessoais tiveram 
queda de até 95% no pico1 da crise na Europa, 
e os consumidores se tornaram menos fiéis a 
marcas, comprando mais pela disponibilidade 
dos produtos do que pelo preço, qualidade e 
força do hábito. O mundo do varejo passou 
por mudanças profundas, às quais o setor de 
embalagens precisa responder.

O setor de embalagens 
tem um desafio
Tendo em vista que bebidas e alimentos 
representam mais de 50% da demanda 
global por embalagens, o setor precisa reagir 
rapidamente à volatilidade dos padrões de 
demanda. No auge da crise, o pânico levou a 
uma corrida às compras que esvaziou prate-
leiras, resultando em demandas conflitantes 
pela rápida produção de embalagens em 
pequenas tiragens e a necessidade de grandes 
tiragens de produtos essenciais. Portanto, 
os convertedores precisavam equilibrar 

Por Mattias Byström

Mudanças 
culturais 
fundamentais 
estão 
acontecendo 
no modo como 
vivemos e 
trabalhamos.

https://www.episerver.com/reports/reimagining-commerce-report
https://www.episerver.com/reports/reimagining-commerce-report
https://www.episerver.com/reports/reimagining-commerce-report
https://www.smithers.com/en-gb/resources/2020/mar/smithers-forecasts-global-packaging-market-to-grow
https://www.smithers.com/en-gb/resources/2020/mar/smithers-forecasts-global-packaging-market-to-grow
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volume, velocidade e flexibilidade conforme o 
mix de produtos mudava e as cadeias de supri-
mentos de materiais eram interrompidas com o 
fechamento das fronteiras. Com a paralisação de 
alguns programas de desenvolvimento de novos 
produtos impulsionando a demanda por repetição de 
pedidos, e com o boom de produtos de higiene, os 
prestadores de serviços de pré-impressão também 
foram desafiados a atender às novas demandas. 
Como era de se esperar, a sustentabilidade perdeu 
espaço na agenda das marcas, afinal o foco de 
todos na cadeia de suprimentos de embalagens 
era simplesmente colocar os produtos em lojas 
físicas e online o mais rápido possível.

Administrando o “novo normal”
O ressurgimento da Covid-19 em um segundo 
pico em 2020 exige que o setor de embalagens 
se mantenha ágil e deixa claro que esse “novo 
normal” permanecerá por algum tempo. No entanto, 
quando os governos ao redor do mundo puderem 
gradualmente relaxar as restrições, e fazer compras 
voltar a ser uma experiência divertida, as marcas 
farão de tudo pela atenção do consumidor. O 
lançamento de novos produtos reaparecerá, e 
trabalhos de pequenas tiragens e execução rápida 
voltarão a impulsionar os negócios. 

Mas quais são as implicações de tudo isso no 
modo como vamos administrar o futuro? O que 
aprendemos no período de crise que poderemos 
aplicar quando a tempestade passar? Nosso 
trabalho começa de verdade na articulação das 
lições aprendidas e na transformação delas em 
estratégias de ação para promover a resiliência, 
agilidade, flexibilidade e segurança no futuro das 
cadeias globais de fornecimento de embalagens.

Na Esko, acreditamos que essa experiência prova 
que a transformação digital é o segredo do sucesso 
de longo prazo. A boa notícia é que há três medidas 
simples que todos devem adotar para começar: 
Digitize. Automate. Connect.

Continue lendo para saber mais….

Mattias Byström

Presidente do Grupo
Empresas de cores de embalagens

Referências:  1. Nielsen Weekly Covid Impact Report, publicado 
na semana encerrada em 18 de abril de 2020
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Do ritmo à agilidade no 
NPD de embalagens: 
a próxima fronteira para 
o sucesso das marcas

2020 foi um ano de enormes mudanças no compor-
tamento dos consumidores, e as marcas procuraram 
se adaptar ao que pode se tornar o “novo normal” nas 
tendências de consumo. Antes da pandemia, no geral, 
os consumidores eram movidos por conveniência, 
preço e um novo senso de responsabilidade para com 
o meio ambiente e de fidelidade às marcas. Sem 
dúvida, o crescimento do e-commerce impactou os 
mercados, à medida que marcas menores saíram das 
prateleiras para o digital a fim de chamar a atenção 
do consumidor. No entanto, quase sempre, as 
marcas líderes permaneceram focadas em oferecer 
atualizações de produtos e promoções e acabaram 
ampliando a quantidade de opções para abocanhar 
uma fatia maior da carteira do cliente. O objetivo era 
acelerar o lançamento de produtos para assegurar 
a participação no mercado.

A mudança do consumidor 
diante da Covid-19
Os consumidores em lockdown, empresas fechadas 
e economias paralisadas. Com as compras em lojas 
de varejo agora comprometidas, os consumidores 
passaram a escolher os produtos com base na dispo-
nibilidade, higiene e preço, tornando-se mais abertos 
em suas escolhas de compra e menos presos a 
marcas ou hábitos. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
75% dos consumidores experimentaram uma nova 
loja, marca ou maneira diferente de comprar durante 
a pandemia. Assim, 36% experimentaram um novo 
produto e 25% incorporaram uma nova marca em suas 
compras. Dos consumidores que experimentaram 
uma marca diferente, 73% também se mostraram 
inclinados a incorporar tais novidades à sua rotina. 

Espera-se que os consumidores voltem aos seus 
antigos comportamentos conforme a fadiga em 
relação à Covid-19 aumentar, mas com a pandemia 
entrando na segunda onda, com possibilidade de 
uma terceira ou quarta onda, o que temos é um 
futuro altamente imprevisível para administrar. 
Mesmo que alguns desses comportamentos sejam 
transitórios, as marcas entendem que deverão 
satisfazer novas necessidades dos consumidores 
à medida que entrarem no período pós-pandemia. 
Então, a questão é como as empresas podem se 
conectar rapidamente e agregar valor neste novo 
mundo de varejo volátil e em constante mudança? 

Os setores de varejo e 
embalagens no novo normal
Embora os números exatos possam variar, inúmeras 
pesquisas de avaliação da importância das embalagens 
nas vendas ao consumidor indicam que ao menos 50% 
das decisões de compras estão relacionadas ao poder 
de atração da embalagem.  Embalagens atrativas e 
uma boa aparência podem fazer a diferença entre uma 
pessoa simplesmente enxergar os produtos em uma 
prateleira ou online e ter seu interesse de compra 

Por Andy Warnement

As marcas entendem que 
deverão satisfazer às 
novas necessidades dos 
consumidores à medida 
que entrarem no período 
pós-pandemia.

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/redefining-value-and-affordability-in-retails-next-normal
https://www.researchgate.net/publication/262291170_Effect_of_Product_Packaging_in_Consumer_Buying_Decision
https://www.researchgate.net/publication/262291170_Effect_of_Product_Packaging_in_Consumer_Buying_Decision
https://www.researchgate.net/publication/262291170_Effect_of_Product_Packaging_in_Consumer_Buying_Decision
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despertado.  Desde a cor, o formato, o acabamento e a percepção de qualidade, até as 
informações na embalagem e as credenciais de sustentabilidade, a imagem da marca 
apresentada contribui para a satisfação e fidelização do cliente. Portanto, podemos 
presumir que, se as marcas podem flexibilizar e acelerar a inovação das embalagens 
para se aproximarem das necessidades imediatas do consumidor da atualidade, é mais 
provável que consigam impulsionar as vendas no novo normal. 

No entanto, como as marcas continuam operando com funcionários trabalhando 
presencial e remotamente, a probabilidade de lentidão no lançamento de produtos, 
falta de inovação, erros e desperdício pode aumentar. Depender de e-mails e do 
tráfego de arquivos entre vários locais, lidar com partes interessadas 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, e responder às rápidas mudanças nas tendências de consumo 
pode facilmente acabar com o cronograma de lançamento de produtos se as pessoas 
e processos estiverem desconectados. O segredo para aumentar a agilidade, velo-
cidade e capacidade de resposta às mudanças é digitalizar, automatizar e conectar 
o processo de NPD (desenvolvimento de novos produtos) no setor de embalagens.

Andy Warnement

Vice-Presidente e Gerente Geral

Soluções para Marcas

Descobrindo a agilidade digital
Ao usar a tecnologia de software para impulsionar a padronização, a automação e a 
conectividade entre pessoas, processos e projetos, as marcas se aproximam das neces-
sidades imediatas dos consumidores e proporcionam as experiências que eles tanto 
desejam. Para reconquistar a fidelidade dos clientes, as empresas lançam campanhas 
emocionantes, vinculando mockups 3D de embalagens online, e procuram acertar na 
primeira entrega de novos produtos nas lojas. Esses esforços são viabilizados por tecno-
logias de design, como o Studio da Esko, e soluções de automação como MediaBeacon 
e WebCenter — soluções digitais integradas que otimizam e aceleram o processo de 
desenvolvimento de embalagens. Ao conectarem o fluxo de trabalho de lançamentos de 
NPD de suas marcas à respectiva cadeia de suprimentos de embalagens, as organizações 
podem avançar para uma operação com mais inovação, agilidade e foco no consumidor.

Entendemos que 60% dos CEOs de marcas pretendem transformar suas organi-
zações nos próximos anos. Contudo, atualmente, muitos não estão nem perto de 
concretizar a visão de responder com rapidez às mudanças de hábitos dos clientes. 
Eles também reconhecem que usar funções analíticas de dados pode habilitá-los 
a tomar decisões mais rápidas e eficazes. Portanto, é preciso acelerar o processo 
de NPD por meio da adoção de métodos ágeis e que permitam reagir rapidamente 
às mudanças de requisitos que acompanham o surgimento de novas tendências.

Na Esko, entendemos os muitos e variados desafios do desenvolvimento de 
soluções eficazes de embalagens e estamos prontos para ajudar nossos clientes 
nas próximas etapas da jornada rumo à transformação digital.

https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/completing-a-transformation-in-the-consumer-goods-industry
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/completing-a-transformation-in-the-consumer-goods-industry
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Da primeira à quinta marcha: mais  
agilidade na cadeia de suprimentos  
de embalagens

Por Charles Ravetto

Embora empresas de muitos setores do mercado tenham fechado as portas completamente no auge 
da crise da Covid-19, as organizações do mercado de embalagens tiveram muita sorte nesse período. 
Como o setor movimenta um mercado global de US$ 900 bilhões e é responsável por abastecer os 
setores farmacêutico, médico e de alimentos e bebidas, governos em todo o mundo agiram para 
que os fornecedores de embalagens permanecessem abertos, apesar da intensa disrupção global.

O impacto da Covid-19 no setor de embalagens
Com muitos consumidores correndo às compras, motivados pelo pânico, o principal desafio 
para muitas clicherias e convertedores foi responder rapidamente a uma demanda que se tornou 
altamente volátil. Antes da Covid, o setor estava acostumado a entregar embalagens ao varejo com 
prazos curtos e tiragens decrescentes, conforme as empresas de produtos de consumo no varejo 
(CPG, na sigla em inglês) buscavam reagir e se adaptar às diferentes tendências de consumo. Mas 
a pandemia trouxe uma realidade diferente. Enquanto marcas e varejistas viam suas prateleiras 
vazias e os clientes migrando para as compras online a fim de garantirem o próprio abastecimento, 
os convertedores de embalagens se deparavam com demandas por grandes tiragens, em volumes 
acima do normal, e urgência na entrega!

Marcas e respectivos fornecedores também sofreram com a insegurança das cadeias de suprimentos. 
A China fechou as portas, afetando os mercados em todo o mundo, e os clientes tiveram dificul-
dade de garantir o abastecimento com as fronteiras fechadas. A cadeia global de suprimentos de 

embalagens foi desafiada a reforçar suas capacidades 
para comportar as novas necessidades e reagir com 
rapidez e eficiência aos problemas apresentados.

A pergunta hoje é: será que o setor de embalagens 
realmente garantiu oportunidades com essa mudança 
de foco em velocidade e disponibilidade? E será que 
a mudança estrutural do mercado – fábricas mais 
conectadas e próximas aos centros de produção 
de mercadorias – pode impulsionar a flexibilidade 
da cadeia de suprimentos, cuja necessidade está 
claramente visível agora?

Seria a transformação 
digital o caminho a seguir?
Talvez, agora, as empresas que sofreram na 
pandemia estejam prontas para vender, e a 
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consolidação de mercado pode ser um resultado natural dessa retomada. No entanto, a 
sensação predominante é de que as organizações de embalagens que buscaram atender 
à demanda por velocidade – digitalizando seus fluxos de trabalho desde a criação da arte 
gráfica até as prateleiras para aumentar a produtividade e a precisão, bem como acelerar os 
prazos de entrega – estão prontas para colherem os benefícios no novo normal do mercado.

Ao desvendarem os benefícios da transformação digital, os fornecedores de embalagens 
conferem flexibilidade e resiliência à cadeia de suprimentos. Se executadas corretamente, as 
transformações podem ter impacto tanto no faturamento quanto nos resultados financeiros.

Embora as necessidades imediatas de hoje possam ser simplesmente abastecer o mercado, 
CEOs de convertedores e suas equipes gerenciais devem foca em descobrir como criar organi-
zações conectadas, mais flexíveis e ágeis na resposta a mudanças, a fim de obterem vantagem 
competitiva no futuro. Para tanto, é necessário fazer uma reavaliação completa de todos os fluxos 
de trabalho da empresa. Desde o aumento da flexibilidade para equilibrar a carga em operação 
multilocais até a realização de uma análise completa de pessoas, processos, ativos e tecnologia, 
os líderes precisam avaliar a adequação ao propósito para qualquer que seja o “próximo normal”.

O foco desse planejamento estratégico é administrar os riscos para assegurar que a 
empresa não dependa mais do “antigo modus operandi” e realmente analise aonde a 
digitalização, a automação e a conectividade podem levar a organização no futuro.

Novos modelos de negócios e do setor
Uma visão sobre a qual conversamos muito na Esko é se, no fim 
das contas, as empresas de embalagens se tornarão centrais de 
inteligência de dados com suporte a várias instalações de fabricação, 
o mais perto possível das linhas de produção de CPG. Com o suporte 
de funcionários remotos – designers de CAD, equipes de atendimento 
ao cliente, avaliadores e operadores de pré-impressão – parece viável 
que os custos gerais de produção diminuam e os níveis de serviço 
acelerem com essa nova mentalidade. 

Vale lembrar que, na recessão global de 2008, as empresas que apre-
sentaram melhor desempenho (20% do total) reduziram os custos 
mais rapidamente e foram as primeiras a voltar a investir quando a 
economia se recuperou. Portanto, na Esko, acreditamos que, para o 
setor de embalagens, o momento de agir é agora. Refletindo nossa 
visão, durante uma recente teleconferência sobre lucros trimestrais, 
Satya Nadella, CEO da Microsoft, disse: “vimos dois anos de trans-
formação digital em dois meses. O trimestre é o novo ano, e vencerá 
quem for mais rápido”.

Engatando a quinta marcha
Na Esko, já oferecemos a tecnologia que torna a digitalização, 
automação e conexão uma realidade no setor de embalagens. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/getting-ahead-of-the-next-stage-of-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
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Soluções como Share & Approve e Automation Engine permitem 
que os convertedores de embalagens entreguem resultados 
precisos, eficiência e velocidade ao mercado.

Seja diante de gargalos causados pela falta de clareza nos briefings 
de design ou atrasos provocados pela lentidão dos processos de 
aprovação, o WebCenter ajuda os convertedores a superarem 
esses desafios. Novas solicitações podem ser iniciadas mais 
rapidamente, com melhor qualidade e uma redução de até 50% 
nos prazos de entrega e no uso de recursos. 

O Automation Engine – o software de automação de produção 
que oferece melhor qualidade e maior produtividade com menor 
custo – está disponível em uma versão básica ou totalmente sob 
medida, atendendo às demandas específicas de cada empresa. 
Além disso, o conector de nuvem do Automation Engine habilita os 
convertedores a transferirem trabalhos de um centro de produção 
para outro, a fim de equilibrar a carga de trabalho e gerenciar a 
capacidade da equipe de modo mais eficaz – um atributo que se 
provou crucial neste ano.

Recentemente, lançamos um programa detalhado, intitulado 
Modelo de Maturidade Digital para Fornecedores de Embalagens, 
com o objetivo de apoiar nossos clientes na liderança estratégica 
de transformação digital. Desenvolvido como resultado da análise 
de centenas de operações de clientes em todo o mundo, o modelo 
aborda preocupações de liderança e etapas do fluxo de trabalho 
em todas as áreas de uma empresa de embalagens e impressão 
para habilitar nossos clientes a desenvolver seu próprio roadmap 
rumo à maturidade digital. 

Inevitavelmente, a pandemia levará muitos países à recessão e, apesar 
da relativa estabilidade da demanda por embalagens mesmo em 
crises econômicas, lições foram aprendidas. Na Esko, acreditamos 
que precisamos trabalhar juntos para garantir flexibilidade e rapidez 
de resposta no futuro e impulsionar a resiliência em nosso setor.

Charles Ravetto

Vice-Presidente e Gerente Geral
Soluções de fornecedores
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Do controle à confiança: 
automação do gerenciamento da qua-
lidade de impressão no novo normal

Por Roy Porat

Como diz o ditado, insanidade é “fazer a mesma coisa repetidamente 
e esperar um resultado diferente”. Muitos talvez cometam o mesmo 
erro no gerenciamento da qualidade de impressão. Muitas vezes, 
acreditamos que definimos todos os parâmetros corretamente 
para entregar um resultado perfeito e só descobrimos as falhas 
quando a execução está concluída. De chapas desgastadas a 
problemas de registro, se não gerenciados de maneira eficaz, 
problemas pequenos no início de um trabalho de impressão podem 
rapidamente causar grandes transtornos. Além disso, quase 
sempre a qualidade na produção de embalagens ainda depende 
das habilidades de cada equipe de impressão, em grande parte 
devido à falta de padronização. Desse modo, o turno da manhã 
e o da noite podem gerar resultados diferentes em condições 
semelhantes, com equipamentos e insumos idênticos.

Por exemplo, em um estudo recente que avaliou dados de 
13.000 rolos de produção de mais de 35.000.000 metros de 
impressão, identificamos que 28% dos produtos enviados às 
marcas estavam fora das especificações de cor em metade 
do rolo, e não apenas em uma pequena parte, sendo que o 
padrão aceito no mercado é ΔE <2. Diante disso, como as 
marcas podem ter certeza de que estão recebendo a cor certa?

Sabemos que só é possível controlar aquilo que medimos. No entanto, 
se o processo de inspeção da qualidade de impressão limitar-se 
a pontos de dados ad hoc da impressora durante a produção, ou 
mesmo após a conclusão do trabalho, a gráfica acabará arcando 

com desperdícios e custos cada vez maiores, que reduzem a 
lucratividade ou, pior ainda, diminuem a satisfação do cliente.

Gerenciando as variáveis
Criar vantagens competitivas em torno da qualidade de impressão 
em um setor tão acelerado quanto o da atualidade pode ser um 
desafio. Cada dono de marca tem um limite de expectativa dife-
rente, e cada gráfica tem que gerenciar impressoras, pessoas e 
processos distintos. Isso pode levar a uma expansão exponencial 
do número de variáveis quando tentamos controlar o desempenho 
de impressão 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

Não bastasse essa complexidade, em 2020, as gráficas tiveram 
de lidar com as consequências da pandemia da Covid-19. Seja 
com funcionários remotos, absentismo devido a problemas de 
saúde, aumento ou redução na demanda pelas mudanças dos 
hábitos de compra do consumidor, as gráficas estão sob pressão 
para suprir as expectativas do mercado. Consequentemente, 
algumas empresas com queda nas vendas têm procurado atuar em 
mercados de impressão alternativos para garantir seus resultados 
financeiros. Por exemplo, enquanto os segmentos de alimentos 
industrializados e produtos para animais de estimação têm se 
saído muito bem durante a crise, a venda de cosméticos e roupas 
teve queda de mais de 50% em alguns países. Na tentativa de 
entrar em novos mercados, as gráficas podem sobrecarregar ainda 
mais o processo de gerenciamento da qualidade de impressão 

11% de ΔE > 3
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https://www.criteo.com/blog/coronavirus-shopping-trends/
https://www.criteo.com/blog/coronavirus-shopping-trends/
https://www.criteo.com/blog/coronavirus-shopping-trends/
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-covid-19-is-changing-the-world-of-beauty
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-covid-19-is-changing-the-world-of-beauty
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ao trabalharem com novos clientes, materiais e 
especificações de impressão.

Para terem não apenas controle, mas também 
confiança quanto à consistência na qualidade de 
impressão de suas operações – trabalhos, impres-
soras e locais – as gráficas de embalagens precisam 
investir em um sistema de inspeção de impressão 
totalmente automatizado. Entretanto, essa estratégia 
não se resume a colocar um dispositivo de inspeção 
na saída da impressora e monitorar a produção 
isoladamente. Para conquistarem vantagens 
competitivas por meio da garantia de qualidade 
consistente, as empresas precisam digitalizar, 
automatizar e conectar todo o fluxo de trabalho 
de qualidade de impressão, desde a arte gráfica 
da marca até a entrega da embalagem impressa. 

O desafio das marcas
Hoje, as marcas buscam consistência nas cores 
e qualidade de impressão das embalagens de 
todos os seus produtos, independentemente de 
fornecedor, local, material ou tipo de embalagem. 
No “novo normal”, as gráficas que conseguirem 
cumprir essa exigência irão prosperar e crescer. 
Modos de operação ou processos de comunicação 
ultrapassados – fluxo de arquivos por e-mail ou com 
intervenções manuais no processo de gerenciamento 
da qualidade – prejudicam o tempo de resposta, o 
atendimento ao cliente e a velocidade do lançamento 
de produtos, além de diminuírem as chances de 
sucesso na entrega de qualidade consistente. Ao 
minimizar inconsistências na cor e qualidade de 
impressão, evitando erros e desperdícios, as gráficas 
podem se preparar para as demandas do “novo 
normal” e, nesse processo, até mesmo conquistar 
a preferência dos clientes. O sistema de inspeção 
de impressão torna-se um registro de qualidade 
que pode ser comunicado à marca, comprovando 
100% de qualidade nas tiragens, repetidas vezes. 

Como podemos deixar 
de ter apenas controle 
e passar a ter confiança?
Para estarem no controle, as empresas precisam 
implementar os processos de qualidade padro-
nizados corretos, a fim de garantir a entrega de 
qualidade consistente, independentemente de onde, 
quando ou quem imprime o trabalho. O segredo está 

na conexão perfeita entre dados e dispositivos, desde 
a marca, passando pelo processo de pré-impressão 
e chegando à impressora e ao processamento do 
trabalho. Vale ressaltar que, como as gráficas de 
embalagens esperam que 14% de seus profissionais 
qualificados se aposentem em um prazo de 5 a 
10 anos, a automação da inspeção de impressão 
também simplifica o processo, permitindo que as 
empresas mantenham seus padrões, apesar da 
perda de mão de obra especializada.

A combinação de soluções integradas de hardware 
e software da X-Rite e Esko garante um fluxo de 
trabalho digital bidirecional entre cada participante 
da cadeia de valor de embalagens para vencer 
o desafio do gerenciamento da qualidade de 
impressão. Primeiro, o dispositivo de medição 
de cores integrado Spectralab da AVT envia os 
dados de medição de cores para o X-Rite ColorCert 
Suite. Inicialmente, essa solução definiu as espe-
cificações de cores e, agora, permite comparar a 
tiragem impressa real com o objetivo definido.  Os 
dados da tiragem da impressora são reunidos em 
um relatório de desempenho para a marca que, 
por sua vez, pode desenvolver uma pontuação e 
avaliar o resultado da qualidade das cores de seus 
parceiros da cadeia de suprimentos. 

Em uma segunda etapa, a integração do Automation 
Engine da Esko com o fluxo de trabalho e sistemas 
de inspeção da qualidade de impressão da AVT, com 
o Helios para etiquetas e o Argus para aplicações 
de embalagens, fornece dados contínuos em todo 
o processo de fluxo de trabalho de produção. Essa 
conectividade permite acertar na primeira produção, 
seja qual for o tipo, o trabalho ou o local de impressão. 
Oferecendo garantia total de qualidade de impressão, 
desde o controle de cores e registro, verificação de 
parâmetros gráficos cruciais e gráficos de código 
de barras até a detecção de defeitos críticos e 
eliminação de alarmes falsos, a solução integrada 
completa fornece insights valiosos sobre capacidade 
e controle do processo aos envolvidos.

Em resumo, a integração digital em toda a cadeia 
de valor de embalagens permite ter visibilidade do 
desempenho da qualidade de impressão e cores, 
com base em resultados objetivos e mensuráveis 
para criar controle de qualidade de impressão em 
tempo real. Como resultado, as marcas obtêm 
visibilidade de seus padrões de qualidade de 
impressão onde quer que decidam produzir, 
e as gráficas podem ter certeza de acertar na 
primeira entrega.

Roy Porat

Presidente

https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
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Da sobrevivência à prosperidade: 
a gravação de chapas 
flexográficas do futuro

Relatórios recentes avaliam que o valor global do 
mercado de impressão flexográfica crescerá 
de US$ 167,7 bilhões para US$ 181,1 bilhões 
entre 2020 e 2025, com uma taxa composta de 
crescimento anual de 1,6%. Apesar da disrupção 
causada pela pandemia global da Covid-19, a 
flexografia se mostrou um mercado grande e 
em crescimento, que avançou relativamente 
sem sentir o impacto da crise em 2020, graças 
à demanda dos setores de alimentos, bebidas, 
higiene e saúde que continuou inabalável. No 
entanto, uma parte da cadeia de suprimentos 
de embalagens permanece em fluxo constante 
– o setor de pré-impressão.

Sendo um mercado global de cerca de US$ 
4 bilhões, a pré-impressão de embalagens 
mudou radicalmente ao longo dos anos. Por 
convenção, ela é um processo altamente téc-
nico, que envolve uma série de etapas manuais 
demoradas, muitas vezes sujeitas a erros e des-
perdícios. Contudo, o chegada da digitalização 
do fluxo de trabalho simplificou relativamente 
essa complexa função. Mas o que isso significa 
para o futuro do setor?

Operações de pré-impressão 
– a camada oprimida
Atualmente, encontramos a função de pré-im-
pressão em vários locais. Algumas gráficas 
operam seus departamentos de pré-impressão 
internamente, mantendo o controle dos pro-
cessos de reprografia e gravação de chapas 
para garantir que fiquem o mais perto possível 
da impressora. Outras contratam clicherias 
externas para evitar processos não essen-
ciais nos locais de operação e aproveitar os 

benefícios da especialização do fornecedor. 
Tecnicamente, as clicherias podem obter 
economias de escala na produção de chapas 
e trabalhar com ampla variedade de materiais 
para fornecer a qualidade, a flexibilidade e a 
consistência exigidas.

Grandes empresas focadas em pré-impressão 
surgiram ao longo dos anos, oferecendo exce-
lência em serviços de pré-mídia aos donos de 
marcas no início da produção e serviços de 
pré-impressão para as gráficas nas etapas 
posteriores da produção. No entanto, ainda 
existe uma grande fragmentação no mercado, 
com muitas clicherias pequenas prestando 
serviços a convertedores locais de embalagens 
e etiquetas, muitas vezes usando tecnologia 
ultrapassada.

O principal desafio das grandes e pequenas 
empresas de pré-impressão é o fato de estarem 
“na camada oprimida” da cadeia de suprimentos 
de embalagens. As marcas buscam recursos 
gráficos excelentes, consistência, velocidade de 
lançamento no mercado e custos mais baixos 
para que possam competir no mundo do varejo 
omnichannel da atualidade. As gráficas, por sua 
vez, sofrem com margens comprimidas devido 
a dificuldades na obtenção de materiais, mão 
de obra e eficiência, diante de trabalhos com 
tiragens e prazos de entrega cada vez menores. 
Todos recorrem à função de pré-impressão 
para resolver problemas, mas a empresa que 
faz a gravação de chapas também está sujeita 
a desafios envolvendo eficiência e custos.

Como as margens da gravação de chapas dimi-
nuíram, falências têm sido comuns no setor 
de pré-impressão e está claro que, no mundo 

Todos 
recorrem 
à função de 
pré-impressão 
para resolver 
problemas.

Por Jan De Roeck

https://www.smithers.com/en-gb/services/market-reports/printing/the-future-of-flexographic-printing-to-2025
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pós-Covid, haverá maior consolidação no setor. Com a pandemia, muitas marcas reduziram o lan-
çamento de novos produtos e SKUs (unidades de manutenção de estoque) e passaram a concentrar 
seus esforços em colocar mercadorias nas prateleiras. Como consequência, alguns operadores 
de pré-impressão atrasaram os trabalhos envolvendo novas chapas, enquanto a repetição dos 
trabalhos existentes se tornou a norma, possivelmente com pressão ainda maior sobre os preços. 
O resultado natural dessa mudança na dinâmica do mercado é a consolidação e o desenvolvimento 
de novos modelos de negócios que criam resiliência, economias de escala e eficiência no mercado.

O futuro da pré-impressão
Na Esko, sabemos que a digitalização, a automação e a conectividade do fluxo de trabalho de 
pré-impressão são o segredo para prosperar, em vez de apenas sobreviver, no “novo normal”. A 
conexão digital das marcas ao processo de pré-impressão viabiliza a rápida tomada de decisões e a 
erradicação de erros. A automação do processo de gravação de chapas reduz custos e desperdícios 
e libera recursos humanos para funções que agregam mais valor à empresa. Com a consistência 
e a qualidade das chapas resultantes da automação, a OEE (eficácia geral do equipamento) das 
impressoras é maximizada, e a entrega de excelentes resultados de impressão se torna a norma.

A realidade é que a tecnologia para alcançar todos esses benefícios já existe. Soluções como o 
Crystal CDI, Crystal XPS, WebCenter e Automation Engine da Esko já viabilizam operações de 
pré-impressão contínuas, eficientes e otimizadas. Sim, haverá mais automação e simplificação 
do processo de pré-impressão no futuro, permitindo que robôs trabalhem em locais de produção 
totalmente automatizados, alimentando os equipamentos com materiais e movimentando as 
chapas. Também haverá desenvolvimentos nos processos de solapamento, nos materiais e na 
sustentabilidade. No entanto, a verdadeira revolução, que virá para mudar o jogo (e o setor de 
pré-impressão), será a adoção da tecnologias baseadas na nuvem. 

Descobrindo a liberdade em nuvem
A nuvem permite a conexão de todos os envolvidos da cadeia de suprimentos de embalagens, 
independentemente da localização, e possibilita o tráfego de arquivos em todo o mundo – das 
marcas aos responsáveis pela pré-impressão e à gráfica – com facilidade. Essa liberdade 
operacional baseada em nuvem tornará o atual modelo de mercado redundante.  

Na nuvem, o fácil acesso aos sistemas para definir a ordem dos trabalhos torna a reprografia 
ininterrupta e a produção de chapas uma realidade. A necessidade de serviço local desaparece – o 
centro de produção de chapas pode ficar próximo da impressora, e a reprografia pode ser concluída 
remotamente. Por outro lado, “super” clicherias surgirão produzindo chapas para várias empresas 
de artes gráficas e reprografia, garantindo grandes benefícios de custo na produção em massa. 

Na Esko, sempre discutimos sobre como a automação pode criar “ilhas de sucesso em um mar 
de desperdício” quando não é abordada a nível de organização. Para fornecedores de embalagens 
com operação multilocais em um setor tão desafiado quanto o da atualidade, esse é exatamente 
o risco. Mudar para o gerenciamento de dados e software baseado em nuvem para dar suporte 
a um processo geral de transformação digital é o segredo para conquistar resiliência e sucesso 
de longo prazo nos negócios. Também o segredo do futuro da pré-impressão!

Jan De Roeck

Diretor de Marketing

Estratégia e Relações  
com o Setor
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Da aproximação à precisão: a empresa 
de embalagens centrada em dados

Por Danielle Sauvé

Apesar da explosão no volume de informa-
ções disponíveis para os líderes do setor de 
embalagens atualmente, ter uma forte cultura 
empresarial baseada em dados continua um 
objetivo distante para muitos. Conversas sobre 
como um software pode habilitar a tomada de 
decisões com base em dados para otimizar as 
operações, aumentar a produtividade, reduzir 
os custos e, ao mesmo tempo, melhorar a 
qualidade, velocidade e atendimento ao cliente 
ainda não se mostraram suficientes para a 
maioria investir e avançar rumo à digitalização.

A pesquisa de Erik Brynjolfsson, professor do MIT, 
revelou que empresas que adotam a tomada de 
decisões com base em dados têm resultados e 
produtividade entre 5% e 6% maiores que suas 
concorrentes . Ainda assim, o setor de bens de 
consumo embalados está muito atrás de vários 
outros mercados em termos de penetração 
digital, segundo o relatório The Case For Digital 
Reinvention da McKinsey.

Então, o que tem impedido o avanço do nosso 
setor? Enquanto as marcas e suas cadeias de 
suprimentos superam os inúmeros desafios 
impostos pela pandemia atual, diante de 
pressões regulatórias mais amplas e demandas 
cada vez mais diferenciadas dos clientes, as 
empresas líderes do setor embalagens e em 
tecnologia precisam repensar os princípios 
de seus modelos de negócios. Isso se aplica 
especialmente ao gerenciamento de dados, 
se quisermos prosperar no novo normal.

Na Esko, vemos vários gargalos nos esforços 
envolvendo dados dos nossos clientes que 
diminuem o valor que eles poderiam alcançar. 
O problema mais comum que observamos são 
sistemas desconectados que registram dados 
úteis, mas que não conseguem extrair lições 

coletivas a nível de empresa para impulsionar o 
desempenho geral dos negócios. Um exemplo 
clássico disso é a adoção de MIS (sistemas de 
informação de gerenciamento) e softwares de 
pré-impressão desconectados. Sabemos que 
o processo de pré-impressão pode ser uma das 
áreas mais complexas da operação empresarial 
e até mesmo uma solução de colaboração e 
gerenciamento de embalagens baseada na 
web, como o WebCenter da Esko, muitas vezes 
é usada separadamente, impedindo o aprovei-
tamento dos vários benefícios de visibilidade de 
dados resultantes da integração da tecnologia 
no MIS geral da empresa.

Outro bom exemplo são os sistemas de inspeção 
na saída da impressora, que normalmente se 
concentram em uma única unidade fornece-
dora dos dados que o operador gerencia. No 
entanto, um sistema de inspeção automatizado 
e conectado, como o AVT Helios ou o Argus, 
pode fornecer dados do local ou de toda a 
empresa para uma verdadeira análise compara-
tiva. Eles também podem orientar os sistemas 
de gerenciamento de qualidade para o cliente 
com relatórios em tempo real que alimentam 
o programa de qualidade de impressão ou de 
pontuação de cores do fornecedor da marca. 

Essa falta de automação e conectividade entre 
departamentos, processos e dispositivos dentro 
da empresa, que acaba se estendendo também 
aos clientes e fornecedores, limita o potencial 
de aprendizagem e adaptação às mudanças do 
mercado externo. Isso significa que a empresa 
também pode ter dificuldades para desenvolver 
uma cultura de aprendizado, bem como para 
evoluir e se adaptar às tendências – o que é 
indispensável para alcançar uma vantagem 
competitiva nos acelerados mercados de varejo 
e embalagens.

O segredo para 
uma maior 

precisão nos 
negócios está na 

criação de uma 
única “versão 

da verdade”.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-case-for-digital-reinvention
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-case-for-digital-reinvention
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Por fim, temos a poderosa prática de integração de processos 
– que conecta pessoas e ativos de produção isolados – e soli-
difica o valor dos dados e a capacidade de aprendizado da 
organização em todos os departamentos e locais de operação, 
onde quer que estejam. No setor de embalagens, isso pode 
significar conectar o dono da marca a uma arte gráfica digital e 
ao processo de aprovação de cores. Na cadeia de suprimentos, 
arquivos submetidos a preflight com precisão são alimentados 
pela etapa de pré-impressão em um sistema de produção 
conectado, onde os resultados são constantemente monito-
rados. Ao serem fornecidos ao cliente, esses dados podem ser 
úteis para mostrar o desempenho do negócio ou fazer com que 
informações importantes sejam assimiladas para trabalhos 
futuros. Como esperado, os processos de embalagem e envio 
também podem ser integrados digitalmente. 

Em essência, ao criar uma base sólida, digitalizada, automa-
tizada e conectada para os negócios no setor de embalagens, 
investindo em um fluxo de trabalho com hardware e software 
integrados, os líderes estabelecem a tão procurada cultura 
baseada em dados. Tomar as decisões certas em tempo hábil 
gera vantagem competitiva em termos de lucratividade e 
crescimento comercial de longo prazo. Viabilizar uma cultura de 
precisão, rapidez de resposta, qualidade e velocidade também 
traz benefícios em termos de resiliência e flexibilidade, atributos 
essenciais em tempos de crise econômica.

Danielle Sauvé

Vice-Presidente

Marketing

Embora soluções limitadas para problemas recorrentes muitas vezes sabotem a transformação digital 
de uma empresa, o segredo para uma maior precisão nos negócios está na criação de uma única “versão 
da verdade”, independentemente do número de sistemas e dispositivos de dados instalados. Implementar 
um conjunto de medidas operacionais permite que a equipe de liderança empresarial atue conjuntamente, 
baseando-se em estatísticas confiáveis, ao tomar decisões. Em seguida, vem a automação – que elimina as 
trabalhosas tarefas de design, pré-impressão, administração e produção de impressão, e libera funcionários 
qualificados para desempenharem funções que agregam mais valor. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/ten-antipatterns-that-are-derailing-technology-transformations?cid=eml-app
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/ten-antipatterns-that-are-derailing-technology-transformations?cid=eml-app
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Da produção enxuta à proteção do 
meio ambiente: como a eficiência 
do fluxo de trabalho cria empresas 
ecologicamente sustentáveis  
no setor de embalagens
Por Eddy Fadel

Embora a sustentabilidade e o meio ambiente tenham caído no ranking de prioridades 
da mídia durante a pandemia da Covid-19, a preocupação com a natureza certamente 
permanece na linha de frente para consumidores e governos. Desse modo, as marcas e 
seus respectivos fornecedores de embalagens continuam sob grande pressão por melhoras 
em suas credenciais de desempenho ambiental.

Para cumprir seus compromissos de sustentabilidade, muitas marcas começam revendo 
suas decisões relativas ao formato das embalagens. Podemos adotar embalagens recicláveis 
ou reutilizáveis ou reduzir nosso uso geral de recursos? As empresas do setor de embalagens 
têm dedicado muito tempo e esforços à pesquisa e ao desenvolvimento de novos materiais. 
Um exemplo disso é o design de novos laminados monopoliméricos para aplicações em 
embalagens flexíveis que estejam em conformidade com a infraestrutura de reciclagem da 
atualidade. O desafio para os convertedores passa a ser a manutenção das características 
de desempenho da embalagem – funcionalidade de barreira e impacto gráfico – ou seja, a 
capacidade de impressão. Tecnologias de software, como o Print Control Wizard, podem 
otimizar, de modo fácil e rápido, o desempenho das retículas para novos substratos, dando 
aos departamentos de pré-impressão total controle sobre o processo de gravação de chapas 
flexográficas. Quando combinadas com a CDI Crystal XPS, as impressoras podem apresentar 
alta qualidade na impressão flexográfica, independentemente do substrato. Contudo, existem 
várias medidas que podem ser tomadas na trajetória rumo aos negócios sustentáveis.

Value Stream Mapping – o segredo para a produtividade  
e a sustentabilidade
Na Esko, trabalhamos com os clientes – empresas de pré-impressão e convertedores – para 
mapear o fluxo de valor de suas operações em seus esforços para aumentar a produtividade e a 
qualidade. No processo, usamos a metodologia de produção enxuta para ajudar a identificar os 
focos de desperdício nos processos do fluxo de trabalho. Investir em tecnologias de digitalização 
e automação como resultado do exercício do Value Stream Mapping serve para dois propósitos: 
aumentar a produtividade e evoluir rumo a um processo de produção mais ecologicamente correto.

A “mentalidade enxuta” analisa tempos de inatividade, ociosidade nos processos, excesso de proces-
samento e produção, administração desnecessária ou tarefas repetidas, bem como problemas de 
qualidade e estoque excedente. Do início ao fim, cada etapa do fluxo de trabalho empresarial pode 
oferecer oportunidades de melhoria em termos de velocidade e eficiência por meio da automação e, 
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ao mesmo tempo, causar um impacto significativo 
no desempenho ambiental da organização, graças 
à redução de desperdícios.

Embora avaliar o desperdício a nível de empresa 
possa parecer uma tarefa bastante difícil, a auto-
mação oferece uma solução prática para melhorar 
o desempenho ambiental e ainda proporciona um 
retorno significativo sobre o investimento.

Trazendo sustentabilidade aos 
trabalhos de pré-impressão
Vejamos o exemplo do Automation Engine da Esko, 
um software modular para fluxos de trabalho que 
automatiza tarefas como preflight, trapping, criação 
de provas e geração de relatórios. Com a automação 
desses processos e a eliminação de erros humanos, 
as empresas conseguem realizar mais trabalhos 
em menos tempo, reduzindo falhas e desperdício 
na etapa de produção.

Com mais pessoas trabalhando remotamente por 
causa da Covid-19, ferramentas como o WebCenter 
ganharam destaque, possibilitando que equipes 
trabalhem colaborativamente, a despeito da loca-
lização de cada integrante. O WebCenter elimina 
a necessidade de viajar até o local das reuniões e 
também viabiliza o compartilhamento de dados e 
a comunicação entre todos os parceiros da cadeia 
de suprimentos de embalagens. Trabalhando virtu-
almente, em tempo real, a digitalização e a conec-
tividade erradicam elevadas pegadas de carbono e 
aceleram os processos de aprovação.

Mesmo usando o Studio 3D, software de design 
de embalagens da Esko, a elaboração de designs 
físicos e a criação manual de protótipos físicos são 

eliminadas, mais uma vez, reduzindo erros e des-
perdícios de material. Designs realistas são criados 
diretamente em 3D para que os clientes possam 
ver como as embalagens ficarão na prateleira das 
lojas, sem os trabalhosos processos de corte, dobra 
e impressão para dar suporte ao trabalho. Além 
disso, revisões e aprovações simultâneas podem 
ser realizadas digitalmente, facilitando o feedback e 
dispensando a realização de reuniões presenciais.

Minimizando o desperdício 
na produção de impressão
Para as gráficas, o Equinox, tecnologia de software 
que reproduz até 7 cores padrão especiais com um 
conjunto de processos, traz vantagens ambientais 
consideráveis e otimiza o estoque de tinta necessário 
para os trabalhos. O número de tintas é reduzido, 
diminuindo a preparação, o desperdício e o tempo 
de inatividade para trocas de ferramentas e limpeza. 
Assim que um trabalho entra em execução, os 
sistemas de inspeção automatizada AVT podem 
oferecer dados em tempo real sobre o desempenho 
da impressão, evitando o desperdício em grandes 
tiragens quando surgem problemas de qualidade. 

Embora muitas tecnologias de automação tenham 
sido criadas para que as organizações de pré-im-
pressão e impressão economizem e aumentem a 
produtividade, está claro que a precisão e a eficiência 
que elas oferecem também contribuem para um 
sucesso comercial mais sustentável. Da minimização 
do uso de recursos até a redução do desperdício 
físico e de energia, o aumento da digitalização, 
automação e conexão é ideal para empresas de 
embalagens enxutas e ecologicamente corretas.

Eddy Fadel

Vice-Presidente

EMEA
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Da medição ao gerenciamento: 
a consistência de cores no “novo normal”
Por Cindy Cooperman

Como todo mundo sabe, a qualidade das cores e embalagens de uma marca pode ter enorme impacto 
nas vendas ao consumidor. Estudos recentes mostram que a cor pode acelerar a familiarização, a 
retenção e o retorno dos consumidores em até 78%, bem como melhorar sua compreensão em até 
73% e seu reconhecimento em até 87%. Além disso, a cor impulsiona a motivação e a participação, 
levando-os à ação em até 80%, aumentando a venda de produtos e ideias em 50% a 85%.1

No mercado volátil da atualidade, gerenciar as cores de maneira eficiente pode ser crucial para o 
sucesso dos negócios. Em sua busca pelo lançamento de produtos no mercado em velocidade cada 
vez maior e respostas para as constantes mudanças nas necessidades dos consumidores, as marcas 
procuram fornecedores ágeis, com rápida capacidade de reação, e, o mais importante, capazes de 
manter a qualidade e consistência das cores para proteção de imagem da marca.

O desafio das cores para as marcas
Infelizmente para as marcas, muitas vezes, não há grandes vantagens em entender e controlar as cores 
diretamente por meio de um processo de cadeia de suprimentos global. Os custos crescentes com emba-
lagens e impressão de etiquetas tornam os erros cada vez mais caros e, normalmente, não há controle 
de cores ou artes gráficas, pois estas são controladas pelas equipes regionais para execução com os 
fornecedores. Esses fatores podem dificultar o cumprimento dos objetivos e prazos de design das marcas, 
principalmente devido à necessidade de gerenciamento de projetos com fornecedores de vários locais.

O desafio das cores para os fornecedores
Para gráficas de embalagens ou etiquetas, os principais problemas 
continuam sendo as interrupções no funcionamento das impressoras e o 
retrabalho devido a especificações de cores ou tolerância confusas. Outros 
contratempos incluem a duplicação de dados inseridos para controle de 
qualidade, baixa utilização do equipamento, prazos apertados devido ao 
atraso no envio de informações e planejamento insuficiente. Como se 
sabe, um desafio particularmente considerável imposto pela pandemia da 
Covid-19 é o gerenciamento das aprovações dos clientes na impressora.

Hoje, em muitas marcas e suas respectivas cadeias de suprimentos, os 
sistemas de gerenciamento de embalagens tendem a ser amplamente 
baseados no aspecto visual, o que os torna subjetivos e desconectados, 
com muito espaço para erros. Os gerentes das marcas devem ter a 
capacidade de assumir o controle do processo de qualidade de cores, 
em vez de depender de onerosos sistemas de terceiros, e de definir 
especificações de cores claras e precisas. Os fornecedores, por sua vez, 
devem cumprir esses padrões de maneira clara e mensurável. 
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A solução: Digitize. Automate. Connect.
A solução para o problema das cores está na digitalização, automação e 
conexão entre os gerentes das marcas e respectivas cadeias de valor de 
embalagens. Os gerentes das marcas podem assumir o controle do processo 
de cores com soluções que os ajudam a definir, implementar, monitorar 
e comunicar os resultados de impressão. Podem obter visibilidade para 
identificar e corrigir gargalos rapidamente, recuperar o controle das artes 
gráficas para alcançar flexibilidade e fazer alterações internamente e, por 
fim, acelerar os lançamentos de produtos no mercado ao mesmo tempo 
que protegem a consistência das cores das marcas.

Os fornecedores podem concluir projetos de embalagens usando os mesmos 
sistemas das marcas, garantindo o alinhamento com as expectativas e a 
produção de cores de alta qualidade nas embalagens finais. Os dados de 
cores são pré-aprovados e prontos para uso, evitando entradas manuais e 
erros humanos, pontuações objetivas eliminam a necessidade de verificações 
visuais na impressora e a produção correta na primeira tiragem reduz o des-
perdício de substratos e tintas. É importante ressaltar que, com a redução da 
necessidade de aprovações na impressora, as empresas podem economizar 
até 76% em despesas de viagem para tiragens de teste e aprovações de 
impressão no local, com consequente melhoria na saúde e na segurança nos 
desafiadores ambientes de trabalho em tempos de Covid-19.

COVID-19: do impacto à ação no setor de embalagens  

Com a automação dos processos de embalagens e da qualidade das cores, marcas e fornecedores 
podem estar alinhados na especificação e no sucesso das cores, eliminando eventuais discrepâncias 
causadas por processos manuais e inconsistências decorrentes de inspeções visuais humanas. 

O uso de software permite conectar pessoas e processos para criar um fluxo de trabalho de 
embalagens realmente eficiente, que inclui o gerenciamento de cores. O ecossistema digital 
para marcas e fornecedores pode ser integrado e conectado para que as cores façam parte do 
processo geral, desde o início, quando as paletas são criadas.

O ecossistema de gerenciamento de cores digital 
Esko, X-Rite e Pantone formam um ecossistema de soluções integradas de hardware e 
software que fornecem a coerência de cores que as marcas buscam. 

X-Rite oferece produtos de gerenciamento de cores e Pantone é a referência padrão de cores. 
Contudo, a especificação de design não para por aí. Dependendo do processo e do material 
de impressão, certas cores não são viáveis na produção e, portanto, torna-se essencial que a 
gráfica receba uma meta de cor realista e executável. PantoneLIVE é um banco de dados de 
padrões de cores possíveis, mapeado para as cores mestras Pantone. As marcas podem usar o 
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PantoneLIVE para especificar metas de cores 
consistentes e viáveis para fornecedores em 
todo o mundo. O pacote de software X-Rite 
ColorCert fornece ferramentas para que as 
gráficas possam mensurar a produção, com-
parar o resultado com o objetivo definido 
inicialmente e fornecer feedback imediato 
sobre como melhorar o resultado. O pacote 
também inclui o ScoreCard Server baseado em 
nuvem, que pode ser usado para comunicar 
os resultados da produção à marca, em tempo 
real, de forma clara e objetiva.

Há uma lacuna quando o projeto é enviado 
para a gráfica. As marcas precisam saber se 
as gráficas conseguem alcançar a cor espe-
cificada, e os fornecedores precisam confiar 
que seus terceirizados cumpram essas espe-
cificações. Como todos os requisitos de cores 
já estão armazenados no WebCenter da Esko, 
a poderosa plataforma baseada na web que 
gerencia as especificações de pré-produção 
de embalagens, aprovação e ciclo de vida 
do projeto, desenvolvemos o novo módulo 
Color Trace para implementar a automação e 
a comunicação externa desse processo. 

O Color Trace estrutura conjuntos de especi-
ficações de cores e passa essas informações 
automaticamente para a cadeia de supri-
mentos por meio do WebCenter, retornando 
uma pontuação referente a cada trabalho, 
dando total visibilidade aos evolvidos. Agora 
que existe uma especificação de cor digital 
aprovada para cada trabalho, basta um clique 
para carregá-la no software de controle de 
qualidade da impressora, medir e verificar 
a conformidade. Com relatórios automá-
ticos enviados ao cliente final e informações 

fornecidas na hora certa, as organizações 
podem se planejar melhor e executar os 
trabalhos com menos paradas na impressora.

Síntese
Por meio da digitalização, automação e conexão, 
as marcas podem desenvolver e comunicar 
tolerâncias e padrões de cores claros para 
cada linha de produto ou projeto. Todos os elos 
da cadeia de suprimentos podem contar com 
visibilidade e pontuações claras disponíveis 
para gerenciar o desempenho dos fornecedores. 
Fluxos automatizados podem minimizar erros, 
reduzindo custos de criação de trabalhos, com 
fluxos de aprovação claros para novas tintas, 
levando a diminuições de 30% nos custos de 
reformulação de tinta. Estima-se também 
que as aprovações de impressão podem ser 
reduzidas em até 50% – uma economia de US$ 
3.000 por SKU.

Para fornecedores de embalagens, o tempo 
e o trabalho manual são minimizados com 
os trabalhos ColorCert que chegam prontos. 
Pontuações objetivas também oferecem suporte 
ao controle de qualidade com menos aprovações 
na impressora, tempo e custos envolvidos.

As marcas e respectivas cadeias de suprimento 
precisam fazer mais do que simplesmente medir 
cores; é necessário que façam um gerencia-
mento eficiente, com qualidade e consistência 
nos canais físicos e digitais. Assim, o segredo 
para o sucesso competitivo de longo prazo é 
impulsionar a transformação digital.

Referências: 1. Extraído de COLOR: Messages & Meanings, de Leatrice 

Eiseman Publicado em 2006

Cindy Cooperman 

Vice-Presidente

Contas Estratégicas Globais
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Esko Innovation Hub
Para saber mais sobre o Automation Engine, o WebCenter ou o Print Control Wizard da 
Esko, visite o novo Esko Innovation Hub.

O Innovation Hub foi desenvolvido para oferecer aos usuários insights exclusivos das 
inovações do portfólio de software versão 20 da Esko em ambiente virtual. Os usuários 
podem explorar as mais recentes soluções integradas de hardware e software, acessando 
insights e informações técnicas, e descobrindo novas maneiras de aumentar a produtividade, 
a eficiência e a lucratividade dos negócios.

Modelo de Maturidade Digital da Esko
Para continuar explorando a transformação digital, acesse o Modelo de 
Maturidade Digital da Esko para fornecedores de embalagens. Basta 
baixar o whitepaper aqui ou realizar o teste para fazer uma avaliação 
rápida do estágio atual de maturidade digital da sua empresa e descobrir 
quais os próximos passos.

Soluções de inspeção automatizada de impressão AVT 
Para saber mais sobre a automação da inspeção de qualidade de impressão, acesse avt-inc.com 

Serviços e soluções de gerenciamento de cores
Para saber mais sobre o Color Trace – o módulo que implementa um fluxo de trabalho de cores 
no WebCenter e se conecta ao X-Rite ColorCert por meio do processo de embalagens – acesse 
o site em www.esko.com/en/brandsolutions/color-trace e solicite uma demonstração.

Você também pode conferir informações do líderes globais em tendências de cor, ciência 
e tecnologia em x-rite.com. Para saber mais sobre o PantoneLive, acesse pantone.com

Saiba mais….
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https://innovation.esko.com/en
https://www.esko.com/en/lp/dmm/dmm-whitepaper
https://www.esko.com/en/lp/level-up
https://www.avt-inc.com/
http://x-rite.com
http://pantone.com
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Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo-SP | Tel. +55 11 3550 1311 | info.la@esko.com
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Sobre a Esko
A Esko é fornecedora global de soluções integradas de hardware e software que digitalizam, 
automatizam e conectam o processo de lançamentos de produtos ao consumidor. A Esko conecta 
pessoas, processos e ferramentas para atender às necessidades das marcas globais e das pessoas 
que confiam nelas. 

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. A Esko é uma empresa da Danaher.

Para saber mais, acesse esko.com.br
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