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No século XXI, o termo “sustentabilidade” 
geralmente se refere à capacidade de 
coexistência entre a biosfera da Terra 
e a civilização humana1. Em todo o mundo, 
o público geral já reconhece a necessidade 
de uma mudança global em relação aos 
danos ambientais que aumentaram desde 
a Revolução Industrial.
Na virada do século XX, o mundo viu um grande aumento da população, 
que, somado à elevação dos padrões de vida, levou à drástica redução 
dos recursos naturais. O uso de produtos químicos e combustíveis 
fósseis nas fábricas resultou no aumento da poluição do ar e da água. 
Hoje, esses problemas se manifestam no lixo terrestre e marinho, 
nos resíduos industriais e na poluição. Em uníssono, os cientistas 
afirmam que essa poluição e as emissões de CO2 associadas estão 
impulsionando as mudanças climáticas, levando a padrões climáticos 
extremos e causando impacto na biodiversidade. Portanto, chegou 
a hora de a sociedade reagir.

Como resultado da preocupação pública global e, possivelmente, do 
mercado em que as empresas operam, ter operações sustentáveis 
está evoluindo rapidamente de uma estratégia “de diferenciação” 
para uma demanda crítica “obrigatória”. Para o setor de embalagens, 
isso significa apoiar os donos de marcas que enfrentam considerável 
pressão para responder às necessidades dos consumidores e precisam 
de suporte para acelerar o cumprimento de seus compromissos de 
sustentabilidade.

Os convertedores de embalagens serão forçados por seus clientes - os 
donos de marcas - ou pelas reformas regulatórias a garantir a neutra-
lidade de carbono, seguindo à risca a definição de sustentabilidade, 
ou seja, manter operações que não prejudicam o meio ambiente. 
Estes dois fatores determinantes de mudança – responder às exi-
gências dos consumidores e acelerar o cumprimento dos próprios 
compromissos de sustentabilidade – exigirão que o setor ofereça 
uma mudança substancial no design, desenvolvimento e produção 
de embalagens.
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Destaque para a produção 
de embalagens – a pressão 
sobre as marcas
Nos últimos anos, o setor de embalagens des-
tacou-se por vários motivos. O uso generalizado 
de plásticos à base de combustíveis fósseis, 
a ineficácia das estratégias de descarte de 
resíduos, o habitual excesso de embalagem e as 
contribuições para o lixo terrestre e marinho 
desafiam os preceitos operacionais do setor. 

Segundo a McKinsey, sustentabilidade é o prin-
cípio de produzir bens e serviços com o mínimo 
de dano ao meio ambiente. É provável que 
esse princípio de negócio defina o futuro do 
setor de embalagens que se esforça para 
se adaptar e satisfazer às demandas dos 
consumidores, das cadeias de suprimentos 
das marcas globais às quais oferece suporte 
e, principalmente, do meio ambiente. 

De acordo com um estudo de 20202, 74% 
dos consumidores estão dispostos a pagar 
mais por embalagens sustentáveis e 60% dos 
consumidores europeus4 são incansáveis na 
busca por embalagens ecológicas e fazem 
questão de reciclar. 

Os consumidores também se tornaram mais 
conscientes em relação ao lixo produzido pelas 
embalagens, que foi agravado pela aceleração 
do e-commerce na recente pandemia de 
Covid-19, visto que o consumidor passou a ter 
que descartar mais embalagens secundárias 
em casa. 

Os compradores mais jovens e os millennials 
também têm o meio ambiente e a sustentabi-
lidade como uma prioridade em sua agenda. 
Se o setor de embalagens quiser atrair essa 
geração como sua futura força de trabalho, 
deverá dar total atenção às próprias cre-
denciais de sustentabilidade. Sendo assim, 
podemos supor que o desafio veio para ficar. 

Notadamente, se por um lado os líderes 
empresariais presumem que inserir a sus-
tentabilidade ambiental na estratégia de 
negócios será um problema e elevará os custos, 
por outro, não há dúvida de que a demanda 
por sustentabilidade cria novos mercados 
e oportunidades para o setor, pois impulsiona 
a inovação e a mudança tecnológica para 
atender às necessidades da próxima geração 
de funcionários e consumidores.3
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A perspectiva das marcas
Por trás de qualquer cadeia de supri-
mentos global que usa embalagens para 
transportar mercadorias de A a Z com 
segurança está a marca – a organização 
que busca gerar valor comercial, vendendo 
mercadorias ou serviços. 

Embora a embalagem costume ser o primo 
pobre no mix de marketing de muitas 
empresas de produtos de consumo, que 
favorecem a publicidade e o marketing digital 
para promover seus produtos em âmbito 
global, o foco nas credenciais ambientais 
ao escolher as embalagens certamente 
ganhou destaque nos últimos anos. 

Paralelamente às atualizações regulatórias 
já decretadas, as marcas enfrentam consi-
derável pressão tanto de organizações não 
governamentais (ONGs), como Greenpeace, 
Fundo Mundial para a Natureza (WWF, 
na sigla em inglês), Amigos da Terra 
Internacional (FoEI, na sigla em inglês) 
e Fundação Ellen MacArthur, bem como 
de seus clientes que têm sido expostos 
a imagens angustiantes de resíduos plás-
ticos descartados, tanto em terra quanto 
no mar, prejudicando o meio ambiente. 

Para proteger a  própria reputação 
e atender às exigências do consumidor 
e aos requisitos legislativos globais, as 
marcas de bens de consumo embalados 
(CPG) têm voltado a sua atenção ao design 
de embalagens para fortalecer suas posi-
ções no ranking de sustentabilidade cor-
porativa. Elas buscam oferecer novas 
estratégias de embalagens sustentáveis 
para atender às necessidades da economia 
circular, bem como produtos e materiais 
de embalagem mais sustentáveis.

Nestlé – com o compromisso de melhorar o desem-
penho ambiental de suas embalagens, a Nestlé 
juntou-se à Fundação Ellen MacArthur Foundation 
na iniciativa Nova Economia dos Plásticos e apoia 
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
o Pacto Global das Nações Unidas.

Danone – comprometeu-se a reduzir 50% das 
emissões de carbono de sua cadeia de suprimentos 
entre 2015 e 2030 e a eliminar o desmatamento nessa 
cadeia até 2024. A empresa também impulsiona 
a nova economia circular nas embalagens.

Unilever – com o compromisso de popularizar o estilo 
de vida sustentável, as marcas de higiene bucal do 
grupo – Signal, Pepsodent e Closeup – tornaram-se 
um exemplo importante no desenvolvimento de 
embalagens ao anunciar, neste ano, os planos de 
mudar toda a produção global de creme dental para 
tubos recicláveis até 2025.

Carrefour – o Carrefour quer reduzir na fonte a quan-
tidade de embalagens colocadas no mercado, 
eliminando prioritariamente as embalagens que 
mais irritam os clientes e oferecendo modelos de 
vendas sem embalagens. O desafio do Carrefour 
é facilitar a adoção de soluções de zero resíduos para 
os clientes. Objetivo: economizar 10.000 toneladas 
de embalagens colocadas no mercado até 2025 
(meta iniciada em 2017). O Carrefour também busca 
desenvolver embalagens reutilizáveis, recicláveis 
ou compostáveis: na impossibilidade de eliminar ou 
reutilizar as embalagens dos produtos, o Carrefour 
quer garantir que essas sejam efetivamente reciclá-
veis ou compostáveis, de acordo com os processos 
nacionais de reciclagem. Objetivo: embalagens 100% 
reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025 
para as marcas Carrefour.

Os exemplos incluem
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Ásia

A onda de legislações
Com a escalada da conscientização em relação aos desafios de sustentabilidade enfrentados pelo planeta, uma 
série de políticas e regulamentações governamentais em todo o mundo tomaram forma para nortear o avanço da 
sociedade e dos negócios. Uma onda de novas legislações começa a desafiar a maioria dos setores e mercados, 
à medida que os governos procuram cumprir os compromissos climáticos e ambientais de longo prazo.

Um cenário regulatório muito dife-
rente é observado na Ásia. Com 
a China substituindo os Estados 
Unidos como o maior mercado 
global de embalagens, a Ásia con-
tinua sendo um mercado em franco 
crescimento e o uso de embalagens 
não para de aumentar. No entanto, 
o impacto ambiental tem o mesmo 
efeito em países que lançam um 
volume significativo de materiais 
de embalagem no meio ambiente, 
muitas vezes devido à falta de sis-
temas eficazes de coleta e reci-
clagem de resíduos em larga escala.

A legislação ambiental na Ásia é irre-
gular, mas, de acordo com um estudo5 
recente da McKinsey, a pressão do 
consumidor por mudanças na Ásia tem 
aumentado. Os consumidores asiá-
ticos – especialmente da China, Índia 
e Indonésia – estão mais preocupados 

do que os consumidores da maioria 
das demais economias emergentes 
com os problemas de sustentabilidade 
e afirmam que estão dispostos a pagar 
por “soluções sustentáveis”. O foco 
está mais centrado na poluição da 
água e do ar e menos na produção de 
resíduos, mas eles também percebem 
que as embalagens sustentáveis são 
uma prioridade para produtos relacio-
nados a alimentos e têm grande pre-
ocupação com o impacto ambiental 
das embalagens.

O que vemos em todo o mundo 
é uma série de novas estruturas 
e mecanismos regulatórios que, 
em última análise, moldarão o setor 
de embalagens pela perspectiva de 
produtos e processos. A legislação 
impõe mudanças, mas o próprio 
setor também está respondendo 
à necessidade.

Os EUA promulgaram leis federais 
voltadas ao controle e à remediação 
da poluição, incluindo a Lei do 
Ar Limpo, a Lei da Água Limpa 
e a Lei de Resposta, Compensação 
e Responsabilidade Ambiental 
Abrangente (CERCLA ou Superfund). 

A expectativa é que a nomeação do 
governo Biden, realizada em 2021, 
traga uma legislação que promova 
maior responsabilidade ambiental 
e leve os EUA de volta ao Acordo 
de Paris, um tratado internacional 
juridicamente vinculativo sobre 
mudanças climáticas.

Estados 
Unidos 
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Na Europa, espera-se que o “Green 
Deal”4 (Pacto Ecológico) de Frans 
Timmermans, vice-presidente da 
Comissão Europeia, seja ratificado 
e transformado em legislação pelo 
Parlamento Europeu no(s) próxi-
mo(s) ano(s). Liderando o trabalho 
da Comissão Europeia, Timmermans 
busca consagrar a neutralidade cli-
mática até 2050 na legislação da 
União Europeia (UE), com a meta 
de reduzir as emissões em 50% 
até 2030. A Comissão também está 
revendo a Diretiva de Embalagens 
e Resíduos de Embalagens para 
determinar que todas as embalagens 
no mercado da UE sejam reutilizáveis 
ou recicláveis até 2030.

Além do impulso gerado pelo Green 
Deal, várias políticas da UE também 
entraram em vigor:

• A Diretiva Quadro dos Resíduos
estabelece “medidas para pro-
teger o meio ambiente e a saúde 
humana, prevenindo ou reduzindo 
os impactos adversos da geração 
e gestão de resíduos, mitigando 
os impactos gerais do uso de 
recursos e melhorando a efici-
ência desse uso”. Essa diretiva 
é baseada no conceito da hie-
rarquia de zero resíduo.

• A Diretiva de Embalagens 
e Resíduos de Embalagens 
(PPWD, na sigla em inglês)
pretende melhorar continuamente 
o desempenho ambiental das 
embalagens e facilitar o funcio-
namento correto do mercado 
interno da UE, protegendo assim 
a livre circulação de embalagens 
e produtos embalados em todos 
os estados-membros.

• Microplásticos
O Regulamento Europeu para 
Registro, Avaliação, Autorização 
e Restrição de Produtos Químicos 
(REACH, na sigla em inglês) 
proíbe a liberação intencional 
ou acidental de microplásticos. 
Algumas embalagens à base de 
papel com revestimentos de 
dispersão podem se enquadrar 
neste escopo.

• A Responsabilidade 
Estendida do Produtor 
(EPR, na sigla em inglês)
consiste em políticas segundo 
as quais os produtores de mate-
riais e substratos devem ser 
responsabilizados pelos custos 
incorridos até o fim da vida útil 
dos produtos e embalagens que 
produzem, pagando as despesas 
de recuperação com base em sua 
produção anual.

• A Diretiva de Plásticos de Uso 
Único (SUP, na sigla em inglês)
visa reduzir o lixo marinho, proi-
bindo o uso de diferentes produtos 
plásticos de uso único na UE, 
incluindo cotonetes, talheres, 
pratos, canudos, misturadores, 
bastões de balão, bem como 
copos, recipientes para alimentos 
e bebidas feitos de poliestireno 
expandido e todos os produtos 
feitos de plástico oxodegradável.

Europa

PREVENÇÃO (ZERO RESÍDUO)

REDUÇÃO E REÚSO

RECICLAGEM

RECUPERAÇÃO

DESCARTE
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O impacto nos convertedores 
de embalagens
Está claro que, se quiserem cumprir o que 
prometem, as marcas globais precisarão 
garantir que toda a cadeia de suprimentos 
e suas próprias operações evoluam para 
a neutralidade de carbono. É aqui que 
começa a pressão sobre os convertedores 
de embalagens.

O convertedor de embalagens da atu-
alidade enfrenta enorme pressão para 
oferecer inovação em embalagens sus-
tentáveis e operar de modo sustentável, 
se quiser continuar sendo um fornecedor 
confiável nos setores de saúde e produtos 
de consumo e permanecer em confor-
midade legal.

A principal resposta dos convertedores 
tem sido aderir à inovação de substratos, 
adotando várias estratégias-chave para 
reduzir, reutilizar e reciclar:

1. Redução de plásticos – priorizando a produção de embalagens 
plásticas leves para minimizar o uso de recursos.

2. Substituição de plásticos à base de combustíveis fósseis (quando 
possível) – substituindo totalmente o substrato de embalagem plástica 
por materiais biodegradáveis ou compostáveis de base biológica 
ou substratos renováveis alternativos, como o papel-cartão.

3. Simplificação de estruturas plásticas – adotando plásticos mono-
materiais no lugar de plásticos mistos para tornar as embalagens 
adequadas para reciclagem pós-consumo. Por exemplo, combinando 
HDPE e LDPE em um laminado de embalagem flexível, formando uma 
barreira com a vedação e o desempenho de reciclagem necessários.

4. Aumento do uso de material reciclado pós-consumo (PCR, na sigla 
em inglês) para compensar o uso de plásticos virgens.

5. Inovação nos revestimentos – uso de novos revestimentos de 
dispersão à base de água para eliminar o uso de laminados plásticos 
em embalagens de papel e papel-cartão.

6. Esquemas de reciclagem – seja na própria fábrica ou em um ambiente 
em loop fechado com os clientes. Por exemplo, as extrusoras de 
filmes plásticos para fins agrícolas geralmente contam com um 
esquema de reciclagem para coletar o material pós-uso do agricultor 
e enviá-lo para o processamento em pellets para ser utilizado na 
produção de novos filmes.

7. Design para reúso, em que a embalagem não é mais vista como 
resíduo ou item reciclável, mas como um objeto que terá nova vida 
útil depois de ter servido como embalagem.
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Embora muitas dessas iniciativas possam ser 
relativamente fáceis de imaginar, há a necessidade 
de conduzir esforços consideráveis de pesquisa 
e desenvolvimento para que as embalagens 
reutilizáveis tenham desempenho compatível 
com os designs propostos. É preciso dar atenção 
redobrada às considerações de segurança dos 
alimentos (alimentos e bebidas representam 
mais de 50% dos volumes de embalagens em 
todo o mundo) e aos protocolos de materiais peri-
gosos – EC 1934 2004 e ECMA, por exemplo – para 
garantir que as inovações nos materiais sigam 
os atuais padrões de segurança de embalagens.

Além disso, muitas vezes as empresas de emba-
lagens enfrentam dificuldades para alcançar 
o verdadeiro desenvolvimento organizacional 
sustentável como, por exemplo, a incapaci-
dade de desenvolver parâmetros realistas de 
desempenho de sustentabilidade que permitam 
implementar indicadores-chave de desempenho 
efetivos e mensuráveis para avaliar o avanço 
nesse sentido. 

E, como em qualquer mudança de cultura ou 
comportamento em toda a empresa, o apoio 
da liderança é fundamental para o sucesso. 
Sem a adesão do alto escalão, o “greenwashing” 
é o provável resultado – algo feito apenas para 
dar uma boa impressão, em vez de mitigar efe-
tivamente os impactos negativos das operações 
da empresa no meio ambiente.

Nos últimos anos, tornou-se evidente que as 
marcas e seus consumidores estão genuinamente 
interessados em melhorar a pegada de carbono 
e a sustentabilidade em suas práticas diárias. 
Portanto, é imperativo que os convertedores de 
embalagens reformulem seus processos para 
satisfazer as novas demandas e, se quiserem 
permanecer relevantes, deverão contribuir para 
as novas economias sustentáveis e circulares 
que estão surgindo. 

Também está claro que as considerações ambien-
tais não são mais motivadas pela boa vontade 
das pessoas, mas sim pela exigência dos órgãos 
reguladores e do público em geral. O tema evoluiu 
de uma iniciativa "de diferenciação" para um 
requisito absoluto, sem o qual as empresas não 
sobreviverão mais.
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Como a Esko pode ajudar os 
convertedores de embalagens 
a sintonizar-se com a questão 
da sustentabilidade?
Com uma série de tecnologias que auxiliam nossos clientes a impulsionar o desempenho de 
sustentabilidade por meio da eficiência e da eliminação de desperdícios, a Esko, uma empresa 
da Danaher, também busca operar de maneira sustentável. Nós também minimizamos nosso 
próprio impacto ambiental como empresa.

• Clique aqui para acessar o Relatório de 
Sustentabilidade de 2021 da Danaher

• Integridade – a Esko está focada em 
impulsionar o engajamento e a satisfação 
de seus funcionários, tornando-se um 
ótimo lugar para trabalhar e garantindo 
que nossos colaboradores tenham uma 
compreensão clara do nosso propósito.

• Nossos valores essenciais – nos esfor-
çamos constantemente para aprimorar 
nosso trabalho de maneira significa-
tiva – para nossa empresa, nossos 
clientes e para o mundo. Os clientes 
nos desafiam, e também nos desafiamos 
a melhorar continuamente e a encontrar 
oportunidades para oferecer soluções, 
produtos e serviços inovadores, que 
atendam às necessidades mais pre-
mentes do mercado.

• Foco nos princípios da produção 
enxuta – nos permite eliminar todas 
as formas de desperdício nas operações 
de nossa empresa e de nossos clientes.

• Mudança para uma nova sede susten-
tável – as novas instalações contam 
com certificação BREEAM como prova 
da abordagem ambiental sustentável.6
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Como desenvolvedora global de soluções inte-
gradas de hardware e software para os setores 
de embalagens e etiquetas, a Esko tem plena 
consciência do papel que desempenha no forne-
cimento de digitalização, automação e conexão 
de processos de desenvolvimento de embalagens 
para oferecer ganhos de qualidade e eficiência 
operacional aos seus clientes.

Desenvolvendo tecnologias que buscam eliminar 
erros e desperdício, além de acelerar e conectar 
processos e equipamentos de maneira eficiente, 
a Esko cria soluções que habilitam seus clientes 
a minimizar o impacto de suas operações no meio 
ambiente, reduzindo desperdícios no processo 
de produção.

Na Esko, acreditamos que ajudar nossos clientes 
a avançar rumo a operações neutras em carbono 
está na essência do nosso propósito. Não só 
porque estamos convictos de que precisamos 
preservar nossos recursos naturais e proteger 
o planeta para as gerações futuras, mas também 
porque a sustentabilidade ambiental e a economia 
circular serão diferenciais competitivos no setor 
de embalagens. 

As marcas globais de CPG e de saúde têm a obri-
gação de buscar a neutralidade de carbono o mais 
rápido possível, e o consumidor insiste que essa 
promessa se torne realidade. Por outro lado, para 
cumprir seus objetivos, os donos de marcas exi-
girão que os convertedores de embalagens e eti-
quetas produzam soluções neutras em carbono.

Fazemos isso de duas 
maneiras diferentes:

Ajudamos nossos clientes a criar o design 
do fluxo de trabalho e a usar a técnica “Value 
Stream Mapping” a fim de identificar onde 
os desperdícios são gerados para, então, 
eliminá-los.

Desenvolvemos tecnologias e soluções que 
reduzem ainda mais a geração de desperdício 
quando implementadas no ambiente de pro-
dução de embalagens.

A Esko ajuda seus 
clientes convertedores 
de embalagens e donos 
de marcas a contribuir 
para a preservação 
do meio ambiente, 
reduzindo o desperdício 
o máximo possível em 
todo o fluxo de trabalho, 
desde a concepção 
até a prateleira.
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A Esko ajuda seus clientes – tanto empresas 
de pré-impressão quanto convertedores de 
embalagens – a mapear o fluxo de valor de 
suas operações para entender as fontes de 
desperdício.

O Value Stream Mapping é baseado nos princí-
pios da produção enxuta e no sistema Toyota de 
produção, desenvolvido na segunda metade do 
século XX. Essa ferramenta de gestão permite 
que a empresa crie uma visualização detalhada 
de todas as etapas do fluxo de trabalho de 
operações e é uma representação do fluxo 
de mercadorias, do fornecedor ao cliente, 
em toda a organização. 

O Value Stream Map exibe todas as etapas 
importantes do processo de trabalho neces-
sárias para entregar valor do início ao fim, 
e permite que as empresas visualizem cada 
tarefa em que sua equipe está trabalhando 
para fornecer um relatório resumido sobre 
o progresso de cada tarefa.

O ponto mais importante é que, com o Value 
Stream Map, a empresa pode identificar onde 
estão as tarefas que agregam valor e onde 
ocorrem desperdícios nas mais diversas formas 
(superprodução, estoque, movimentação, 
defeitos, processamento excessivo, espera 
e transporte), a fim de aprimorar seus pro-
cessos. Eliminando o desperdício, a empresa 
pode avançar rumo a um ambiente de opera-
ções neutras em carbono.

Value Stream Mapping 
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CDI Crystal
Tecnologia de gravação de chapas 
flexográficas que otimiza a produção 
e garante economia de material.

ArtiosCAD
Software de desenho estrutural que 
permite criar designs de embala-
gens na medida certa e propícias 
à reciclagem.

Soluções para reduzir 
o desperdício na produção 
de chapas flexográficas

XPS Crystal
Tecnologia de exposição de chapas 
flexográficas com LED UV, que con-
some menos energia.

ArtiosCAD Preflight
O prefl ight permite identificar 
problemas no início do processo 
de design, evitando reimpressão 
e desperdício.

CrystalCleanConnect
A linha de produção de chapas total-
mente integrada, desenvolvida pela 
Asahi e Esko, utiliza chapas laváveis 
em água, evitando solventes nocivos 
e emissões no processo de lavagem.

Cape Pack
Software de paletização que otimiza 
a eficiência logística para que as 
empresas maximizem o uso do espaço 
cúbico. O Cape Pack otimiza o uso das 
prateleiras para reduzir o desperdício 
e permite que todas as partes da cadeia 
de suprimentos trabalhem juntas para 
integrar as melhores práticas de envio 
e paletização ao ciclo de vida das 
embalagens.

Softwares de design, para cargas 
leves e eficiência logística

Depois que o Value Stream Mapping identifica as principais áreas de desperdício, a Esko oferece 
uma ampla variedade de soluções de hardware e software para impulsionar a eficiência e apoiar 
a eliminação do desperdício:
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Ferramentas para redução de desperdício 
no processo de produção de embalagens
 

Equinox
Sistema de impressão em gama 
expandida que economiza tinta e reduz 
diversos desperdícios.

Sistemas de Inspeção AVT
A inspeção de impressão em tempo real 
evita erros dispendiosos, minimizando 
desperdícios e reimpressões.

Automation Engine
A padronização do fluxo de trabalho 
de pré-impressão de embalagens 
e etiquetas reduz a incidência de erros, 
evitando o desperdício de materiais 
inclusive nas etapas de produção.

WebCenter
Colaboração e aprovações online no 
processo de desenvolvimento de emba-
lagens evitam a pegada de carbono 
que seria gerada em viagens para 
reuniões e testes.
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Sustentabilidade – 
é hora de agir!
Diante da demanda cada vez maior por mais qualidade, consistência e eficiência, vários fabri-
cantes e fornecedores de embalagens fazem promessas vazias de sustentabilidade, pois estão 
focados em atender às necessidades mais imediatas de seus clientes. No entanto, considerando 
que os consumidores, a legislação governamental e, consequentemente, os clientes diretos têm 
dado maior importância à sustentabilidade das embalagens, chegou a hora de os fabricantes 
de embalagens entrarem em ação.

Com a digitalização e a automação de processos de pré-impressão, além da conectividade 
aprimorada que permite maior colaboração de todas as partes interessadas e o compromisso 
mútuo de trabalhar juntos como um setor para promover mudanças valiosas, o objetivo de 
alcançar a sustentabilidade no setor de embalagens não é apenas imperativo, mas também 
alcançável. Juntos, venceremos.
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Sobre a Esko
A Esko é fornecedora global de soluções integradas de hardware e software que aceleram 
o processo de lançamento de bens de consumo no mercado.

As soluções da Esko permitem que todas as partes envolvidas no processo trabalhem com 
eficiência e produzam conteúdos de marketing e embalagens de alta qualidade, sem retrabalho 
e sempre dentro do prazo.

Nosso objetivo é facilitar o gerenciamento de embalagens, rotulagem, regulamentação 
e conteúdo de marketing para as empresas farmacêuticas e de bens de consumo embalados 
(CPG). Com nossa plataforma de gerenciamento de embalagens, as equipes de produção de 
embalagens e de marketing da marca podem aumentar a produtividade, reduzir os custos 
e economizar tempo.

Digitalizamos, automatizamos e conectamos todo o processo de produção de impressão com 
soluções de software e hardware para design CAD, processos de pré-impressão, produção 
de chapas flexográficas e inspeção de impressão para clicherias de embalagens e etiquetas, 
provedores de serviços de pré-mídia e convertedores.

Para obter mais informações, acesse esko.com/pt
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