
7 formas de lidar 
com a crescente 
complexidade 
das embalagens

Descubra as melhores práticas do setor usadas pelas soluções de gerenciamento 

de embalagem. 
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• Navegando com mais restrições 
de tempo e de custo  
O aumento das restrições de tempo e 
de custo combinado com o aumento 
do número de componentes da 
embalagem tornam o processo de 
produção de embalagens de consumo 
excepcionalmente desafiador. 

• Globalização e comunicação 
interna complexa  
Como as grandes empresas 
com diversos silos, regiões 
e departamentos otimizam a 
comunicação interna? Como elas 
conseguirão se comunicar com 
eficiência na cadeia de suprimentos 
completa? Como as empresas 
conseguem garantir que todas as 
equipes falem a mesma “língua da 
embalagem”, trabalhem com os 
mesmos arquivos e sigam os mesmos 
processos?  

O processo de criação e produção de embalagens está cada dia mais complexo. 

 | O mundo das embalagens está 
cada dia mais complexo

• O número de variações de produtos 
cresce a cada dia  
Houve uma explosão no número de 
variações e inovações de produtos de 
consumo. E, também, um aumento 
no número de varejistas que oferecem 
produtos de suas próprias marcas, 
aumentando a briga pelo espaço da 
prateleira. 

• Número crescente de ativos de 
embalagem 
Devido a esse número crescente de 
variações de produtos e formatos de 
embalagens é natural que o número de 
componentes de embalagem também 
esteja crescendo. Isso leva a um 
aumento impressionante do número de 
arquivos relacionados a embalagem.
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 “ As empresas que conseguirem trabalhar com 
êxito com um software de gerenciamento de 
arte gráfica e etiquetas cometerão menos 
erros e estarão menos propensas a falhas 
de conformidade com as regulamentações 
de etiquetas em diferentes mercados. Elas 
também pouparão tempo e dinheiro quando 
forem necessárias alterações na arte gráfica 
e no conteúdo das etiquetas, como gráficos, 
informações nutricionais, informações de 
segurança e esquema de cores.” 

Um número cada vez maior de marcas de 
vários tamanhos está buscando um sistema 
desenvolvido especialmente para ajudar a 
gerenciar esse processo complexo. Os sis-
temas de negócios tradicionais, no entanto, 
não têm um gerenciamento inteligente de 
embalagens. Eles normalmente não são ade-
quados para lidar com arquivos de embala-

A metodologia atual e os sistemas de TI não 
conseguem acompanhar as rápidas mudanças 
nos ambientes de criação de embalagens. 
Além disso, as marcas estão buscando 
formas de controlar o processo inteiro, sem se 
prender a empresas de pré-mídia e outros for-
necedores de serviços.

 | Como você consegue ter o controle do 
seu processo de embalagem?

gens complexos e não conseguem entregar 
provas confiáveis com visuais convincentes. 

É aí que o sistema de gerenciamento de emba-
lagem faz a diferença.

 “ A consistência da arte gráfica nas emba-
lagens também reduz o risco de confusão 
ou erro na identificação do produto pelo 
consumidor quando a arte gráfica entre os 
anúncios de papel ou on-line e a embala-
gem na prateleira não correspondem. As 
empresas que conseguem rapidamente 
mudar a arte gráfica e as etiquetas tam-
bém estão melhores posicionadas para 
reagirem de forma mais ágil às tendências 
do mercado e tornarem suas embalagens 

mais relevantes e atraentes aos clientes, 
ou alterarem os requisitos regulatórios e 
de conformidade social.”

Citações de Hype Cycle for Process Manufacturing and 
PLM, 24 de julho de 2015. Leia o artigo completo. 
(Necessária assinatura da Gartner para acessar a pesquisa)
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1. Gerenciamento de 
especificações de embalagem

2. Gerenciamento de arquivos de 
embalagem

3. Gerenciamento de processos 
de embalagem, medição e 
otimização

4. Otimização da comunicação 
interna e dos ciclos de 
aprovação

5. Integração com a cadeia de 
suprimentos 

6. Integração com os sistemas de 
negócios existentes

7. Inteligência de embalagem na 
chapa

Os sistemas dedicados de gerenciamento de 
embalagem oferecem funcionalidades especí-
ficas que os outros sistemas de negócios não 
oferecem ou não conseguem oferecer devido 
à sua natureza genérica. 

Os desafios que o gerenciamento de compo-
nentes de embalagem enfrenta só são aten-
didos completamente por uma solução feita 
por profissionais de embalagem.

Os verdadeiros sistemas de gerenciamento de 
embalagem trazem inúmeros benefícios:

 | 7 formas de lidar com a crescente 
complexidade das embalagens
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• Especificações visuais em 2D e 3D
• Dimensões
• Codificação 
• Especificação criativa
• Herança de dados mestre de designs/

modelos semelhantes ou “mestre” 
• Especificação de cor
• Especificações de marketing e 

conteúdo normativo: cópia legal, dados 
nutricionais…

• Especificação de imagem e símbolo
• … 

A especificação de projetos de embalagem e 
campanhas precisa ir além de um briefing tex-
tual. Um projeto eficiente deve conter figuras e 
esboços, juntamente com especificações pre-
cisas sobre os diferentes elementos técnicos 
das embalagens que serão necessários em 
diferentes fases do projeto. 

O sistema de gerenciamento de embalagem 
facilita a produção de embalagens e etiquetas. 
Ele oferece briefing e formulários de pedido e, 
além disso, coleta dados de especificações 
de terceiros.

E mais, ele oferece suporte a fluxos de tra-
balho para tornar essas especificações um 
processo colaborativo.

Há uma ampla gama de especificações que 
um sistema de gerenciamento de embalagem 
o ajuda a definir.

 | 1.  Gerenciamento de  
especificações de embalagem
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As embalagens e as etiquetas são acompa-
nhadas dos seus ricos arquivos de mídia: ima-
gens da marca, gráficos, desenhos CAD… 
que serão usados nas campanhas. 

Esses arquivos são armazenados de acordo 
com o “contexto” para que sejam facilmente 
recuperados. Naturalmente, há um controle 
de versão e um histórico de edição.

É muito fácil pesquisar esses arquivos e 
eles contêm todas as informações técnicas 
relevantes (dimensões reais, tintas usadas, 
códigos de barras, braille, conteúdo de texto, 
comprimento da régua...) 

Essas informações são calculadas direta-
mente na etapa de design, em vez de serem 
inseridas manualmente.

 | 2. Gerenciamento de arquivos de embalagem
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Um sistema de gerenciamento de emba-
lagem permite aos usuários criarem projetos a 
partir de modelos predefinidos. Os usuários e 
suas funções são facilmente criados e geren-
ciados. É muito fácil atribuir fluxos de trabalho 
e tarefas.

 | 3.  Gerenciamento de processos de 
embalagem, medição e otimização

Um sistema de gerenciamento de embalagem 
oferece dashboards visuais com cronogramas 
que permitem aos gerentes de projeto e aos 
usuários verem instantaneamente o status 
dos projetos. Os relatórios são gerados para 
que as tendências possam ser analisadas.
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A produção de embalagens é um processo 
altamente criativo e repetitivo, que geralmente 
envolve diversas etapas. E não é de forma 
alguma um processo sequencial. Um grande 
número de pessoas de diferentes departa-
mentos deve trabalhar bem em conjunto para 
obter um bom resultado. 

Um sistema de gerenciamento de emba-
lagem precisa oferecer aprovação com foco 
em encontrar erros rapidamente. Ele deve 
ser fácil de usar para que você possa revisar 
rapidamente as correções em artes gráficas 
ou desenhos CAD previamente recusados e 
entender problemas de regressão.

E, como as embalagens não são em 2D, você 
precisarevisar e aprovar arquivos em 3D.

 | 4.  Otimização da comunicação interna 
e dos ciclos de aprovação
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A criação de embalagem não é apenas um 
esforço colaborativo de demanda. É também 
uma operação altamente técnica, exigindo fer-
ramentas de software perfeitas. 

Um sistema de gerenciamento de embalagem 
deve falar a mesma língua que os sistemas 
usados pelos designers, empresas de pré-im-
pressão, impressoras... Só assim a integração 
com sua cadeia de suprimentos será perfeita.

 | 5. Integração com  
  a cadeia de suprimentos 
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O projeto de embalagem, muitas vezes, será 
iniciado a partir de outro processo de negó-
cios. Pode, por exemplo, ser gerenciado no 
SharePoint, em um sistema CVP ou ERP. 
Pode ser um processo de gerenciamento 
do produto ou um processo de melhoria dos 
negócios. 

Dadas as necessidades altamente especiali-
zadas, a tentativa de gerenciar completamente 
o projeto de embalagens em ambientes de 
processos de negócios maiores geralmente é 
inadequado. O sistema é muito genérico.

Ele normalmente não oferece as funções 
visuais e de cálculo necessárias para con-
vencer as pessoas com muito trabalho a gas-
tarem o tempo delas no sistema. Os sistemas 
de gerenciamento de embalagem falam com 
as unidades comerciais existentes, portanto, 
não há duplicação de esforços: as informa-
ções corretas são usadas em todo o fluxo de 
trabalho e a experiência do usuário atende às 
necessidades dele.

 | 6. Integração com os sistemas de negócios existentes 

...

Soluções para gerenciamento de embalagem

MIS ERP Portal da Web Transporte
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Um sistema bem-sucedido precisa ter uma inte-
ligência de embalagem muito específica. Veja a 
seguir uma lista de desafios específicos de emba-
lagem que serão facilmente superados com a ajuda 
de um sistema de gerenciamento de embalagem .

• Identidade da marca, consistência da marca
• Fidelidade de cor 
• Ajuste geométrico do produto, da prateleira e 

do transporte 
• Materiais de embalagem e sua influência no 

custo, na velocidade de produção e, também, 
na atratividade e nas restrições geométricas 
(pense nos desafios específicos da chapa de 
corrugado ou do filme termoencolhível)

• Custo e qualidade de impressão 
• Avaliação e impacto ambiental
• Conteúdo textual, idiomas e conformidade 

legal
• Aprovação de gráficos complexos de 

embalagem  
• Segurança de dados em um mundo de 

crescente falsificação
• Logística e paletização

 | 7.  Inteligência de 
embalagem na chapa



www.esko.com

Está cada vez mais difícil gerenciar a produção de embalagens e etiquetas de forma eficiente. 

Os sistemas de gerenciamento de embalagem estão rapidamente se tornando a forma padrão 
para os gerentes de marca simplificarem o processo de produção de embalagens. 

A Esko pode ajudá-lo a definir o que funciona melhor no sistema de gerenciamento de emba-
lagem para a sua organização. 

Quer saber mais?

Fale conosco em info.la@esko.com ou visite www.esko.com/pt/webcenter

 | Saiba mais sobre sistemas de 
gerenciamento de embalagem e como 
eles podem ajudar sua empresa. 
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