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Usando a automação de fluxo de trabalho de pré-impressão 
para vencer os desafios da impressão de dados variáveis
Em termos simples, VDP (Impressão de Dados 
Variáveis) é uma técnica de impressão digital 
que permite alterar elementos de impressão 
de embalagens e etiquetas, como texto, 
gráficos, códigos de barras ou imagens, em 
cada item impresso. 

Essa versatilidade permite personalizar 
grandes volumes de etiquetas e embalagens, 
em contraste com a produção em massa de 
um único design. Em vez de produzir 10.000 
etiquetas idênticas com uma única mensagem, 
o VDP permite imprimir 10.000 etiquetas 
exclusivas, com uma mensagem personalizada, 
permitindo a regionalização, localização ou 
serialização de produtos embalados, para dar 
suporte a campanhas de marketing.

Essa proposta é muito interessante para as 
marcas, pois proporciona vantagens tanto no 
marketing de produtos quanto no gerencia-
mento da cadeia de suprimentos. Contudo, 
ela gera alguns desafios, e a importância do 
preflight eficiente é incontestável. 

Quando se gerencia 10.000 designs dife-
rentes em um único trabalho, não há espaço 
para erros, e não é fácil para os operadores 
garantir que cada design esteja correto, pois é 
impossível abri-los um a um no visualizador ou 
editor para uma verificação mais minuciosa. 
Portanto, ao adotar o VDP, é indispensável 
integrar a automação de fluxo de trabalho 
para agilizar e simplificar todo o processo 
de pré-impressão.

Introdução



|   3

Melhorando a experiência 
do consumidor
Do ponto de vista de marketing de produto, ter 
a capacidade de personalizar as embalagens 
pode viabilizar a verdadeira personalização 
da experiência de compra do consumidor. 
Muitos talvez se lembrem da “Bebendo uma 
Coca-Cola com”, campanha de grande sucesso 
em 2011, em que cada garrafa de Coca-Cola 
continha um nome no rótulo, incentivando os 
consumidores a comprar uma garrafa para 
si ou presentear alguém com uma garrafa 
personalizada com seu nome. Mas, na verdade, 
os rótulo, eram impressos pelo método con-
vencional, com 330 mm de largura, e enviados 
para uma impressora digital. 

Os nomes eram impressos digitalmente no 
espaço específico deixado nos rótulos, que, 
então, eram devolvidos à impressora original, 
onde eram convertidos nos rótulos finais. 
Como seria de se imaginar, foi um processo 
dispendioso e complexo, que exigiu longos 
meses de planejamento para garantir que 
as garrafas chegassem com as impressões 
corretas às prateleiras. No entanto, os resul-
tados foram impressionantes: a campanha 
aumentou as vendas da Coca-Cola em mais 
de 11% nos Estados Unidos e estimulou quem 
não consumia a bebida a experimentá-la.

Desde 2011, marcas como Toblerone, Nutella, 
Oreo, Heinz e Cadbury’s lançaram campanhas 
de marketing semelhantes, com produtos per-
sonalizados. A impressão digital possibilitou 
uma onda de estratégias de diferenciação de 
produtos que encantou os consumidores e 
elevou o sucesso das campanhas de marketing 
às alturas. 

No entanto, com o passar dos anos, o método 
deixou de ser novidade, e as marcas pas-
saram a organizar a maioria das estratégias 
de personalização por meio de esquemas 
web-to-print, em vez de disponibilizarem 
produtos personalizados em lojas físicas. Esse 
modelo permite que os consumidores façam 
pedidos online e o produto seja impresso em 
uma gráfica de impressão digital – o tipo de 
cenário que vemos com a Moonpig no setor 
de cartões comemorativos.
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Uma área de grande destaque para o VDP 
é a produção de códigos QR individuais em 
rótulos e embalagens. Apesar lenta adesão 
pelos consumidores, que, historicamente, não 
sabem como usar esses pequenos padrões 
de quadrados em preto e branco estampados 
em rótulos e embalagens, hoje os códigos QR 
são bem aceitos como ferramentas úteis para 
o engajamento do consumidor.

Durante a pandemia, quando os consumidores 
não queriam tocar em nada por medo de pegar 
ou espalhar o vírus, quando os restaurantes e 
bares reabriram, eles substituíram cardápios 
de papel por versões digitais acessíveis por 
meio de códigos QR. O PayPal lançou opções 
de pagamento sem toque por código QR para 
empresas, e a indústria farmacêutica chegou a 
desenvolver um aplicativo de teste de Covid-19 
que exibe o status de saúde do usuário por 
meio de um código QR capaz de determinar 
se ele precisa ficar em isolamento ou não. 

Os códigos QR se tornaram comuns espe-
cialmente na China, onde, desde 2017, dois 
terços da população usam o recurso, hoje 
visto como uma ferramenta onipresente para 
pagamentos digitais. Mas para grande parte 
do resto do mundo, a proliferação repentina 
do pequeno quadrado preto e branco durante 
a pandemia abriu uma ampla variedade de 
oportunidades de marketing para as marcas 
se conectarem e promoverem o engajamento 
de seus consumidores-alvo. 

Com a simples conexão da tecnologia de 
smartphone às embalagens e rótulos dos 
produtos, as marcas podem criar o tão apre-
ciado relacionamento individualizado com os 
clientes, em vez das tradicionais abordagens 
de marketing para grupos maiores. 
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Protegendo o big data e a eficiência 
da cadeia de suprimentos
Além dos benefícios mais óbvios da impressão 
de dados variáveis nas áreas de vendas e 
marketing, a tecnologia também permite o 
provisionamento de dados ao longo da cadeia 
de suprimentos dos produtos. Conforme as 
cadeias de suprimentos crescem em tamanho 
e complexidade, aumenta a necessidade de 
rastrear e monitorar produtos nos estágios 
de sourcing, produção e distribuição para 
fins de eficiência operacional, segurança, 
regulamentação e atendimento ao cliente. 

Hoje, isso geralmente é feito por meio do VDP 
de um código de barras ou etiqueta de RFID 
(identificação por radiofrequência) no rótulo 
aplicado à embalagem primária, secundária 
ou até terciária de um item, para criar emba-
lagens inteligentes. A etiqueta ou código de 
barras pode ser lido ou digitalizado em vários 
pontos da cadeia de suprimentos – inclusive 
no caixa do varejista, exibindo informações 
de preços – para fornecer ao operador dados 
sobre localização, tipo, tamanho, preço dos 
produtos etc.

A capacidade de rastrear um produto durante 
sua produção e distribuição oferece uma 
infinidade de benefícios aos fabricantes, ope-
radores da cadeia de suprimentos e varejistas, 
que incluem desde a otimização do estoque, 
redução de desperdícios e gerenciamento de 
recalls até melhorias dos níveis de serviço 
para os consumidores.

Esses benefícios vieram à tona especialmente 
na recente pandemia, que acelerou a adoção 
do comércio eletrônico pelos consumidores. 
A identificação exclusiva de cada produto 
permite às empresas de comércio eletrô-
nico armazenar mercadorias em depósitos 
completamente automatizados e com total 
rastreabilidade dos itens em estoque. 

Sensores de prateleira habilitados por IA 
(inteligência artificial) especial escaneiam as 
etiquetas impressas por VDP e fornecem aos 
operadores informações sobre a disponibili-
dade e a localização do produto no depósito. 
Isso reduz o tempo gasto na coleta e distri-
buição, aumentando a eficiência geral de toda 
a operação. Assim, quando combinada com 
tecnologia avançada, a impressão de dados 
variáveis pode otimizar significativamente as 
operações em qualquer setor voltado para o 
usuário final. 

Como o VDP oferece vantagens significativas 
em marketing e operações, com a recente 
pandemia e a consequente escalada na adoção 
do comércio eletrônico, é natural que haja 
uma demanda por mais agilidade, precisão e 
flexibilidade por parte das marcas e varejistas.
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Os desafios da impressão 
de dados variáveis

Embora a grande maioria das embalagens 
e etiquetas seja impressa em flexografia, 
rotogravura e offset, essas técnicas são 
utilizadas essencialmente em trabalhos de 
impressão de informações idênticas em 
pequenas, médias e grandes tiragens. A 
natureza analógica da tecnologia não pode 
ser adaptada à impressão verdadeiramente 
personalizada ou serializada necessária em 
códigos de barras e códigos QR, por exemplo.

Nesse sentido, a impressão digital é indispen-
sável. No entanto, muitos convertedores de 
embalagens e etiquetas acreditam que lidar 
com a complexidade de gerenciar uma nova 
técnica de impressão, ou dois processos muito 
diferentes juntos, traz inúmeros desafios 
operacionais e, portanto, costumam recusar 
a oportunidade de oferecer VDP como um 
serviço. 

Por exemplo, na pré-impressão, a impressão 
digital de dados variáveis pode envolver o 
processamento de milhares de registros. 
Como o convertedor realiza o preflight de 
tantas informações e elimina a possibilidade 

de erros? Muitos erros só aparecem quando 
a impressão é concluída, resultando em des-
perdício de tempo e de recursos caros.

Para processar dados variáveis nessa escala, 
pode ser necessário operar bancos de dados 
em diferentes formatos e garantir que a 
sequência correta de registros seja apli-
cada ao trabalho certo ou à parte correta 
do trabalho – outra tarefa desafiadora se 
não for bem gerenciada. Por fim, o RIP e o 
processamento de arquivos em trabalhos 
complexos podem demorar muito se não 
forem executados por meio de software ou 
operadores de pré-impressão qualificados.

Com o grande aumento da demanda pela 
impressão de dados variáveis e a tendência 
de transformação digital dos setores de FMCG 
e de impressão, a capacidade de usar VDP é 
fundamental para manter a vantagem com-
petitiva. Contudo, embora tenham acreditado 
e investido no sonho digital, muitos conver-
tedores não tiveram uma boa experiência, e 
vários demoraram para alcançar o sucesso. 

Aplicativo de negócios

Desafios de negócios

Serialização

VDP no ArtPro+
+ Automation Engine 

VDP no ArtPro+
+ Automation Engine 

VDP e Dynamic Marks 
no ArtPro+

+ Automation Engine 

Dynamic Marks no ArtPro+
+ Automation Engine 

Dynamic Marks no ArtPro+
+ Automation Engine 

VDP no ArtPro+

1 D UM DM CM UMh

Personalização Localização
Personalização em

 grande volume

Regionalização Variação Produção em grande volume

Níveis de importância
de preflight

Níveis de importância de
padronização em vários locais 

Níveis de importância de
automação de pré-impressão 

VDP no Automation Engine e ArtPro+

Tiragem
(nº de cópias impressas)

Perspectiva das soluções Esko
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Facilitando a impressão de 
dados variáveis para gráficas 
de embalagens e etiquetas

Na Esko, sabemos que o processamento de 
dados variáveis e o VDP são determinados por 
todo o processo de produção, e não apenas 
pelo processo de impressão propriamente 
dito.  Embora estejam cientes do hardware 
necessário para fornecer impressões digitais 
com eficácia, muitos convertedores nem 
sempre estão familiarizados com o software 
determinante para obter ganhos de eficiência e 
flexibilidade almejados. O convertedor precisa 
que todo o fluxo de trabalho de pré-impressão, 
desde o recebimento do arquivo de arte gráfica 
até a impressão de dados variáveis, facilite 
a impressão analógica e digital de forma 
integrada, mantendo a eficiência operacional 
e os padrões de serviço e qualidade.

Fundamentalmente, a impressão de dados 
variáveis não é uma atividade isolada, pois faz 
parte do fluxo de trabalho de pré-impressão 
que estará tão sujeito a erros quanto qual-
quer outra técnica de impressão, se não for 
gerenciado com cuidado e precisão por meio 
de integração, automação e conectividade 
de software planejadas. 

É aqui que os softwares ArtPro+ e Automation 
Engine da Esko facilitam o VDP e criam uma 
verdadeira oportunidade de negócios para as 
gráficas que buscam fornecer novos serviços.

É importante ressaltar que a capacidade 
de trabalhar em PDF nativo oferece outros 
benefícios, pois não requer conversão de 
arquivo nas diferentes etapas do fluxo de 
trabalho e a saída também é compatível com 
PDF, usando os conceitos de VDP de PDF com 
várias páginas. O Adobe PDF Print Engine 
incorporado no RIP (Imaging Engine) dispensa 
qualquer tipo de conversão, contribuindo 
consideravelmente para a redução de erros e 
o aumento da eficiência do fluxo de trabalho.

Arte gráfica

VDP (Variable Data Printing)

Banco de dados Variantes Layout
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ArtPro+ da Esko – uso de 
Dynamic Marks e VDP
Se você está pensando em colocar a impressão 
de dados variáveis em operação, saiba que a 
capacidade de integrá-lo ao fluxo de trabalho 
de pré-impressão pode fazer toda a diferença 
entre sucesso e fracasso.

O ArtPro+, o editor de PDF nativo para pré-im-
pressão de embalagens, não só reduz erros 
não intencionais na edição de arquivos, como 
também permite que, em vez de trabalhar 
com um formato de arquivo proprietário, os 
operadores trabalhem no padrão PDF. 

O ArtPro+ importa arquivos do ArtPro e PDF 
normalizados, salvando metadados de missão 
crítica, como propriedades de tinta, links de 
imagens, código de barras ou informações 
de retícula. Além disso, os arquivos PDF 
editados com o ArtPro+ são independentes 
e seguem os mais recentes padrões de PDF 
para embalagens, como a ISO 19593. 

O ArtPro+ automatiza tarefas repetitivas de 
pré-impressão, permitindo mais padronização 
para aumentar a produtividade da pré-im-
pressão, além de simplificar o estágio de 
criação no gerenciamento de arquivos VDP. 
Com o ArtPro+, convertedores de etiquetas 
e papel cartão podem conectar a parte certa 
de um banco de dados à parte correta ou aos 
objetos certos da arte gráfica com o clique 
de um botão.

A principal vantagem do ArtPro+ é que o 
preflight de VDP pode ser feito com rapidez e 
eficácia. Os operadores só precisam executar 
uma verificação em todo o banco de dados 
quanto a possíveis problemas de impressão 

e o software aponta os itens que precisam 
de avaliação, como um nome a ser impresso 
cuja extensão ultrapassa a área alocada, por 
exemplo. O operador de pré-impressão pode 
conferir, ajustar e verificar rapidamente os 
itens que requerem atenção, sabendo que não 
há problemas no restante do arquivo. Como 
não há necessidade de visualizar todos os 
dados, o processo é acelerado, a tranquilidade 
é garantida e o trabalho pode ser enviado 
para impressão com confiança.

Por fim, a função Dynamic Marks pode ser 
usada como controle de produção em tra-
balhos de VDP na etapa de layout do fluxo de 
trabalho. O Dynamic Marks pode usar o ID do 
trabalho automaticamente como referência 
na área não impressa, como todas as demais 
tiras de controle de impressão e marcas de 
registro, e fazer a atualização automática com 
base nas alterações de tamanho, disposição 
do layout e diferentes requisitos de tiras de 
controle de impressão, do corte à impressão e 
outros conteúdos necessários para processar 
o material impresso. 

Atualmente, a Esko também oferece uma 
solução baseada no Illustrator que é usada 
na produção de VDP por centenas de conver-
tedores digitais. O Dynamic VDP for Adobe® 
Illustrator® é um software de impressão de 
dados variáveis desenvolvido especifica-
mente para aplicativos de embalagens, como 
etiquetas e papéis cartão.



|   9

VDP e Automation Engine  
da Esko
O Automation Engine da Esko é um software 
modular de automação de fluxo de trabalho 
de pré-impressão que funciona no centro das 
operações de pré-impressão, automatizando 
tarefas como preflight, trapping, geração de 
relatórios e provas. 

Com o Automation Engine, os converte-
dores podem fazer mais trabalhos em menos 
tempo e aumentar a lucratividade evitando 
desperdícios e erros. O SaaS do Automation 
Engine, a nova solução de software baseada 
em nuvem da empresa, permite alcançar 
escalabilidade à altura da complexidade dos 
arquivos para VDP. 

Em especial, a sobrecarga da etapa de 
expansão necessária para o VDP pode ser 
transferida para que os aplicativos não fiquem 
bloqueados durante a criação de cada arquivo 
PDF referente a cada variante. Esse benefício 
de escalabilidade será ampliado ainda mais, 
conforme a Esko desenvolver mais serviços 
baseados em nuvem.

A configuração de trabalhos de impressão 
de dados variáveis no Automation Engine 
também pode automatizar ainda mais os 
fluxos de trabalho, permitindo, por exemplo, 
o uso de qualquer informação relacionada 
ao trabalho proveniente de um sistema MIS, 
como LabelTraxx ou CERM, deixando o pro-
cesso mais automatizado e dispensando 
a reinserção manual das especificações, 
uma tarefa demorada para os operadores de 
pré-impressão, que podem usar seu valioso 
tempo de forma mais produtiva.

Alinhado com a visão da Esko de desenvolver 
soluções de pré-impressão realmente flexí-
veis e configuráveis, o Automation Engine 
é totalmente independente de fornecedor e 
impressora, adaptando-se tanto à impressão 
digital quanto à analógica. O Automation 

Engine funciona com todos os tipos de impres-
soras, oferecendo digitalização, automação 
e conectividade para impulsionar a eficiência 
geral dos equipamentos e do processo de 
pré-impressão.

O Automation Engine também é compatível 
com PDF nativo, dispensando conversões 
de arquivos entre processos de servidor 
e interações do editor. Isso permite que o 
usuário permaneça no mesmo formato de 
arquivo padrão do setor até o RIP (Imaging 
Engine com Adobe PDF Engine integrado), 
reduzindo o risco de erros induzidos por 
conversões de arquivos.

Por fim, ao aderir à automação por software, 
você elimina o gerenciamento manual de 
arquivos VDP, que podem ser volumosos e 
complicados, evita a necessidade de novas 
contratações, mantém os custos baixos e 
permite que os funcionários foquem em 
tarefas que agregam mais valor.

O que vem pela frente
Em resumo, a demanda por impressão de dados variá-
veis está aumentando e, embora muitos convertedores 
reconheçam a importância da tecnologia de hardware 
para fornecer impressão digital com sucesso, a maioria 
não sabe que ter um fluxo de trabalho de pré-impressão 
totalmente digitalizado, automatizado e conectado pode 
tornar o processo de adoção e integração muito mais fácil. 

A Esko oferece uma ampla variedade de softwares de 
pré-impressão para facilitar o caminho rumo à impressão 
de dados variáveis e à transformação digital, trazendo 
inúmeros benefícios em termos de qualidade, serviço 
e eficiência.
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Para saber mais, acesse  
www.esko.com/pt

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 variedade de outros materiais de pequenos a grandes formatos.

Para os donos de marcas de produtos farmacêuticos e bens de consumo embalados (CPG), a 
plataforma colaborativa de criação de conteúdo da Esko para embalagens, etiquetas e materiais 
de marketing leva até às equipes de marketing, imagem de marca, regulação e embalagens as 
ferramentas necessárias para aumentarem a produtividade, reduzirem os custos, pouparem 
tempo nos seus processos de criação de conteúdo e sempre cumprirem os prazos dos projetos 
de marketing e embalagem. 

Para os fabricantes de embalagens, a gama de soluções da Esko de pré-impressão, gravação 
de chapas flexográficas e inspeção de impressão liga pessoas, processos e ferramentas, além 
de dar vida aos produtos de consumo com precisão, qualidade, eficiência e rapidez.  

As embalagens de 9 das 10 maiores marcas são produzidas por clientes da Esko.

Com sede em Gent, na Bélgica, a Esko está presente em todo o mundo com uma dedicação 
única a embalagens e etiquetas em que os consumidores podem confiar.

https://www.esko.com/en
https://www.esko.com/pt

