
Benefícios do fluxo 
de trabalho de design 
conectado
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Design e aprovações conectados para 
um fluxo de trabalho mais eficaz

Não é segredo que a pressão sobre a cadeia 
de suprimentos de embalagens aumenta 
conforme o crescimento da demanda e 
da evolução das necessidades do consu-
midor e, também, quando a otimização de 
recursos e o controle de custos se tornam 
centrais e intrinsecamente ligados ao 
sucesso comercial.

Para muitas empresas, o caminho mais 
rápido para aumentar a eficiência é ala-
vancar a hiperconectividade por meio das 
etapas de design, pré-impressão e entrega 
no desenvolvimento de embalagens.

Muitos perguntam:

 • Como podemos melhorar a comunicação 
entre os departamentos, principalmente, 
à medida que os projetos de design de 
embalagens se tornam mais complexos e 
mais urgentes?

 • É possível reduzir o número de ciclos de 
aprovação de design?

 • Será que podemos aproveitar melhor os 
nossos funcionários e o tempo valioso 
deles?

 • O nosso processo de coleta de 
informações de projetos está 
acompanhando o ritmo dos negócios?

 • Como podemos administrar e processar 
um número cada vez maior de projetos 
de embalagens sem aumentar de forma 
significativa os custos e o número de 
funcionários?

 • Podemos gerar estimativas mais 
rapidamente?
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Um ciclo de vida de embalagens típico – a situação atual

No ciclo de vida de embalagens mais comum, 
após a inspiração inicial ou uma necessidade 
específica do cliente que precisa ser atendida, 
uma ideia passa pela etapa de design, junto 
com um estudo estrutural, para garantir que 
o substrato e a especificação são adequados. 
É claro, em um primeiro momento, isso é 
acompanhado por um modelo e uma amostra.

Passando para a preparação de pré-impressão 
e pela montagem do trabalho e gravação de 
chapas, as empresas analisam as configurações 
das artes gráficas e provas adicionais para 
garantir que o design na tela tenha um impacto 
no mundo real por meio de uma reprografia 
eficaz. 

O ciclo de vida da embalagem chega então à 
etapa de impressão e, após isso, são aplicados 
os efeitos de acabamento. O envase e o 
empacotamento ocorrem antes de a logística 
enviar o produto final para o seu destino 
comercial.
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Fluxo de trabalho sequencial em 
comparação com o mundo real

Esse framework estabelecido tem sido o padrão do mercado 
há muito tempo, mas está cada vez mais claro que ele não é 
mais um processo eficiente. Em um mundo ideal, o processo 
de briefing, design e fornecimento de novos produtos seria, 
em grande parte, sequencial. 

Porém, os fornecedores de embalagens não operam em 
um mundo ideal. O envolvimento de um número cada vez 
maior de pessoas gera complexidades que podem atrasar 
ou prolongar cada uma das etapas, resultando em gargalos. 

Mesmo com um único arquivo ou documento, ele pode 
ser enviado pelo cliente ou proprietário da marca para 
o departamento de marketing e, em seguida, para os 
fornecedores. Normalmente, isso também envolve 
informações e feedback do departamento de CAD, assim 
como do fabricante de moldes. Também é provável que as 
equipes financeiras e comerciais estejam envolvidas em 
vários estágios.

O processo se torna difícil de gerenciar de uma forma eficaz 
e não segue o caminho sequencial que as marcas buscam.



 | 5

O papel do WebCenter

À medida que a eficiência se torna cada 
vez mais crucial para a competitividade 
de uma empresa, a eliminação de gar-
galos dispendiosos se torna ainda mais 
fundamental.

Disponível em três formatos prontos para 
uso para donos de marcas e converte-
dores de papelão ondulado, papel cartão 
e etiquetas, o WebCenter faz parte das 
soluções de software digital da Esko, 
desenvolvidas para aprimorar as opera-
ções dos fabricantes de embalagens de 
todos os tamanhos, desde a concepção 
até a entrega. 

Com um sistema robusto que fornece 
um serviço fundamental para muitas 
empresas, pode ser desafiador compre-
ender a verdadeira importância do papel 
do WebCenter. Ele serve como um sis-
tema nervoso central para a empresa, 
conectando indivíduos e processos a um 
hub principal. 

Dependendo da configuração única 
de uma empresa de embalagens, o 
WebCenter assume várias funções em 
um único pacote intuitivo:

 • Sistema de gerenciamento de 
arquivos

 • Software de gerenciamento do ciclo 
de vida do produto

 • Gerenciamento e processamento de 
aprovações

 • Formulários e briefing online

 • Registros de auditorias e histórico de 
colaborações

O WebCenter elimina grande parte da 
pressão e dos pontos de dor do processo 
de design de embalagens, criando um 
framework simples que coloca todos os 
indivíduos no mesmo campo de ação.
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Benefício 1: Usar a captura de dados de 
projetos como uma vantagem comercial

Quando um projeto, como uma etiqueta 
ou cartão, precisa ser elaborado, uma 
especificação detalhada é fornecida ao 
departamento de arte gráfica, descre-
vendo como o produto deve ser. Isso 
pode incluir paletas de cores específicas, 
cores especiais, recursos de identidade 
da marca, conteúdo e considerações 
adicionais para esse design específico. 

Essa etapa inicial deixa claro o desafio 
do processo de design de embalagens 
atual. As informações chegam de dife-
rentes fontes e perspectivas, e muitas 
das nuances podem se perder no meio do 
caminho, em vez de serem registradas 
de forma eficaz para uso.

Ao criar um repositório central de infor-
mações, dados e design, o WebCenter 
transforma informações em projetos. 

As informações podem ser carregadas 
na forma de documentos de processa-
mento de texto, ou formulários persona-
lizados podem ser criados para garantir 
que os dados necessários sejam sempre 
obtidos corretamente.

Colocando a conectividade no centro do 
processo de embalagens, o WebCenter é 
uma plataforma flexível para discussões 
entre as pessoas envolvidas em determi-
nados pontos do projeto, garantindo que 
cada indivíduo envolvido esteja atuali-
zado com as revisões e mudanças.

Com o WebCenter, os fornecedores de 
embalagens podem economizar tempo 
usando a simplificação do processo de 
design e aprovação e, ao mesmo tempo, 
eliminar falhas de comunicação e 
reduzir o tempo perdido com reimpres-
sões, erros ou revisões.

“Não estamos recebendo as 
informações necessárias 
para dar início aos projetos. 
Conseguir dados de qualida-
de sobre as especificações 
consome um tempo valioso 
da nossa equipe, e precisa-
mos ter mais consistência 
nas informações que rece-
bemos!”
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Benefício 2: Reinventar o processo de aprovação

“No nosso negócio, temos 
muitas pessoas que preci-
sam participar das etapas 
de projeto e planejamento, 
e isso acaba causando gar-
galos e atrasos. Precisamos 
usar os recursos da melhor 
forma possível e pensar nos 
processos de aprovação de 
design de forma estratégica.”

As empresas que usam o WebCenter 
podem criar quantos usuários exclusivos 
forem necessários. Assim, todos os indi-
víduos envolvidos nas aprovações podem 
usar a mesma plataforma para encontrar 
os designs gráficos. Os usuários podem 
ser adicionados e removidos de projetos 
específicos, conforme necessário. Com 
o WebCenter, as aprovações podem ser 
categorizadas – e abordadas – de duas 
maneiras diferentes, dependendo da sua 
estrutura de negócios e do projeto.

Nas aprovações por etapas, uma pessoa 
aprova um determinado componente 
do projeto e, depois, este avança para 
o próximo estágio e para aprovação do 
indivíduo seguinte. O projeto só será 
concluído após a realização de cada uma 
das etapas. As aprovações por etapas 
costumam ser a forma de trabalho mais 
comum no setor de embalagens e geral-
mente são processos demorados, com 
muitas interrupções.

Já o WebCenter transforma as aprova-
ções em etapas simples e eficientes, 
além de tornar as aprovações paralelas 
eficazes. Com esse método, as notifica-
ções são enviadas ao mesmo tempo para 
determinados usuários, de acordo com o 
estágio do projeto. 

Com a plataforma de visualização de 
arquivos do WebCenter, os usuários 
podem criar notas e comentários. Áreas 
individuais podem ser marcadas com 
comentários, e a aprovação da arte grá-
fica pode ser rejeitada com apenas um 
clique, garantindo que as alterações e 
correções não sejam perdidas. 

A arte gráfica revisada é aprovada, e uma 
comparação de versões destaca as alte-
rações antes da aprovação. O WebCenter 
gerencia projetos CAD 2D e 3D de forma 
simples e é integrado ao software de 
renderização Studio 3D da Esko.
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Benefício 3: Alojamento e gerenciamento de arquivos

“Nossa equipe cria muitos 
arquivos de design e temos 
muitos recursos com os 
quais trabalhar, mas não 
temos um pool central para 
tudo. Precisamos de uma 
plataforma segura, que 
forneça uma supervisão total 
de tudo o que temos.”

Criar, hospedar e documentar arquivos 
de design e informações relevantes é 
um desafio para as empresas de emba-
lagens de todos os tamanhos. Desde 
startups que procuram construir um 
ponto de dados central até grandes for-
necedores multinacionais que precisam 
de mais controle sobre os arquivos, o 
WebCenter cria um sistema de portal 
intuitivo, abrangente e seguro.

Processar, arquivar e recuperar arquivos 
é um desafio para empresas em todo o 
mundo. Os usuários podem querer recu-
perar arquivos e documentar gráficos 
para uso posterior sem sobrecarregar 
desnecessariamente os servidores 
ou perder tempo arquivando e atuali-
zando informações. Esse tempo pode 
ser melhor empregado em tarefas que 
agregam valor. 

Para tornar o desafio ainda mais com-
plexo, muitas vezes, especialmente em 
empresas de embalagens mais novas, 
os arquivos são mantidos em sistemas 
diferentes. 

As imagens principais podem estar em 
pastas dedicadas e servidores centrais, 
mas as revisões e designs gráficos adi-
cionais podem estar em anexos de e-mail 
ou servidores em nuvem.

O WebCenter cria um pool de dados que 
podem ser organizados, marcados e agru-
pados em qualquer formato ou categoria 
que seja mais adequado para a empresa. 
Os arquivos podem ser facilmente visua-
lizados e acessados, e a função de pes-
quisa e o recurso de relatórios de pes-
quisa aumentam a versatilidade. 

Nas ferramentas de gerenciamento 
de arquivos e recursos de painel, os 
gerentes de projeto podem supervi-
sionar totalmente as aprovações e rejei-
ções pendentes, garantindo total trans-
parência dos projetos em andamento.
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Descubra a conectividade como parte de 
uma jornada de inovação mais ampla

O WebCenter representa um passo importante para a digi-
talização da sua empresa. Ele mostrará à sua empresa o 
caminho para concretizar mudanças significativas e men-
suráveis de longo prazo. 

A Esko vê a maturidade digital como uma jornada – um pro-
cesso em etapas e não um resultado final. Para ajudar as 
empresas de embalagens a criar novas eficiências através 
de uma tecnologia conectada, a Esko desenvolveu o Modelo 
de Maturidade Digital.

Como nenhuma empresa é igual à outra, o modelo de cinco 
estágios ajuda os fornecedores de embalagens a planejar e 
implementar a transformação digital no contexto dos seus 
próprios processos, fluxos de trabalho e recursos. 

O Modelo de Maturidade Digital foi concebido para ajudar 
as empresas a avaliar o seu progresso para criar fluxos de 
trabalho mais eficazes, com o objetivo de auxiliar a equipe, 
os gerentes de TI e os líderes de negócios a compreender 
melhor os comportamentos únicos das suas empresas.

O whitepaper Modelo de Maturidade Digital para 
Fornecedores de Embalagens é totalmente gratuito e 
está disponível para download. 

Para obter mais informações sobre transformação 
digital e fazer uma avaliação online gratuita, clique aqui.

https://www.esko.com/pt/lp/digital-transformation/packaging-maturity-model


Entre em contato conosco para obter uma demonstração do 
WebCenter e links de webinars sobre o Modelo de Maturidade Digital: 
www.esko.com/webcenter-demo

Para assistir a uma série de webinars recentes sobre o Modelo de Maturidade Digital, clique nos links abaixo: 

 • Descubra a sua estratégia de transformação digital em tempos de crise Clique aqui

 • Como atingir o estágio conectado de maturidade digital? Clique aqui

 • Desenvolvendo uma estratégia claramente definida para sua a jornada de transformação digital Clique aqui
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http://www.esko.com/pt/webcenter-demo
https://app.livestorm.co/esko/discover-your-digital-transformation-strategy-in-times-of-crisis?utm_source=Livestorm+company+page
https://cdn.ireland.production.livestorm.io/uploads/media/file/75915cad-d51c-4d30-95e2-4bdf32860bdc/aff72416-74c1-41c6-9fa4-285170c42779.mp4?v=1589468875
https://cdn.ireland.production.livestorm.io/uploads/media/file/d9c27f51-b043-413d-bf83-b67589fb4271/0dffa871-99d1-4b78-905e-ab4a5b9671ea.mp4?v=1591888504

