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Esko,  

Há décadas, a Esko ajuda donos da marca, 
designers, empresas de pré-mídia, clicherias e 
impressores/convertedores a gerenciar, criar e 
produzir excelentes embalagens, sinalização e 
displays de PDV. A gama de soluções integradas 
de software e hardware da Esko é mundialmente 
reconhecida como referência do setor.

9 em cada 10 
embalagens das marcas 
mais conhecidas são 
criadas por clientes Esko.

a referência do setor  
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Esko para pré-mídia e 
clicherias

Transforme designs design de embalagens 
em arquivos e chapas prontos para impres-
são com ferramentas de pré-impressão fáceis 
de usar da empresa líder do mercado. O sof-
tware de sistema workflow evita o desperdí-
cio do valioso tempo do operador em tarefas 
repetivias e mundanas. As ferramentas inte-
gradas de controle de qualidade e preflight 
não deixam passar nenhum erro. O software 
de aprovação e colaboração baseado na Web 
integra perfeitamente os serviços de pré-im-
pressão à cadeia de suprimento de embalagem 
inteira, desde a ideia até a prateleira da loja. 
As soluções de gravação de chapas flexográ-
ficas da Esko produzem chapas consistentes 
e de alta qualidade para obter o máximo de 
estabilidade de impressão e a melhor quali-
dade de impressão flexográfica do mercado. 

Esko para impressores e 
convertedores

Ganhe mais eficiência na impressão de 
pequenas tiragens.A integração do fluxo de 
trabalho, a automação de alto desempenho 
e o software de colaboração on-line revelam 
um mundo de possibilidades de impressão 
e capacidade de conversão. Uma estimativa 
confiável do pedido aprimora o planejamento 
da produção e reduz o tempo ocioso durante o 
processo de impressão: faça entregas no prazo 
e proteja suas margens de lucro. Um trabalho 
bem gerenciado ameniza as etapas da cadeia 
de suprimentos: evita confusão, erros e custos. 
Padronize o processo de impressão com um 
conjunto fixo de 5, 6 ou 7 tintas e aumente o 
tempo de produção em até 50%. As mesas de 
corte digital da Esko são as parceiras perfei-
tas para acabamentos de pequenas tiragens 
de caixas de papelão, displays e sinalizações. 

 

Esko para donos da marca

Obtenha mais visibilidade e controle com 
as soluções de gerenciamento de marcas 
da Esko. É necessário ter consciência de que 
o mundo atual está f icando cada vez mais 
complexo, dia após dia. A comunicação digi-
tal e física com o consumidor deve convergir 
em uma inserção de sucesso no mercado. As 
soluções de gerenciamento de marcas da Esko 
oferecem visibilidade e controle dos arquivos 
digitais de embalagem e produção de emba-
lagens física, desde a ideia até a prateleira. 

Esko para designers

Crie designs de embalagens e displays 
melhores e mais rapidamente. As ferra-
mentas inteligentes de design estrutural criam 
arquivos de embalagem com um grande apelo 
na prateleira. As bibliotecas de materiais e 
design facilitam o design de caixas e cargas 
de palete para remessa. Os modelos hiper-
-realistas em 3D simplificam a comunicação e 
o processo de aprovação com o proprietário 
da marca e, simultaneamente, cria conteúdo 
para campanhas cross media. A validação de 
conceitos de embalagens criativas nunca foi 
tão fácil em prateleiras de um supermercado 
virtual 3D.
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Packaging 

Respostas às necessidades 
comerciais atuais 
As marcas sabem o valor de uma embalagem. 
Elas sabem que uma boa embalagem ajuda 
no sucesso de seus produtos, simplesmente 
aumentando as vendas.

Mas boas embalagens, etiquetas, sinalização e 
displays normalmente requerem diversificação, 
customização e, até mesmo, personalização. 
E isso acarreta em mais SKUs, pequenas tira-
gens e tempos de ciclo menores, geralmente 
sem custos adicionais.

E, ao mesmo tempo, a conformidade legal se 
torna cada dia mais desafiadora. As neces-
sidades de qualidade estão crescendo – a 
embalagem é o produto – e nossos clientes 
enfrentam cada vez mais desafios para encon-
trar operadores e usuários experientes.

O processo de embalagem está ficando cada 
dia mais complexo. E o objetivo da Esko é sim-
plificar todo o processo.

A Esko o ajuda a enfrentar esses 
desafios
Essas tendências são globais e influenciam 
o processo de embalagem inteiro: da ideia à 
prateleira, da marca ao designer, do operador 
de pré-impressão ao convertedor.

A Esko enfrenta esses desafios de impressão 
integrando e simplif icando cada etapa do 
gerenciamento de embalagens, do design, da 
pré-impressão e do processo de produção. 

A Esko oferece uma experiência única ao usu-
ário, reduzindo de maneira efetiva a curva 
de aprendizagem para ambos os operadores 
de software e hardware. E, ao mesmo tempo 
que criamos soluções fáceis de usar, também 
aumentamos a f lexibilidade, a velocidade, 
a produtividade e ajudamos as empresas a 
entregarem trabalhos de excelente qualidade.

A Esko sabe que o mundo das embalagens 
está ficando cada vez mais complexo. Nossa 
expertise e inovações ajudam as empresas a 
dominarem essa complexidade e continuarem 
bem-sucedidas no futuro.

simplificado 
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Gerenciamento de especificações
O gerenciamento de especificações usa for-
mulários digitais para definir de forma pre-
cisa o escopo de um projeto de embalagens, 
reunindo requisitos e fornecendo ferramen-
tas on-line para colaboração durante a coleta 
de conteúdo.

Gerenciamento de processos
Os processos comerciais complexos são 
mapeados e executados usando telas de 
gerenciamento de processos. Em cada 
etapa do processo são atribuídas tarefas 
aos usuários, os dados são apresentados 
nas ferramentas de design e as tarefas são 
automatizadas. Uma forma fácil de configurar 
o framework e fazer integrações com sistemas 
de terceiros e atualizar a integridade dos 
dados. Monitoramento do progresso em tempo 
real e ferramentas de relatório robustas para 
analisar dados antigos e permitir melhorias 
de processo contínuas.

Gerenciamento de aprovações
A visualização e a aprovação de arquivos 
estruturais e gráficos podem ser feitas em um 
navegador padrão. O robusto Viewer 3D da 
Esko para arquivos de produção de embalagem 
real é único no setor. A funcionalidade de 
comparação do visualizador é perfeita e oferece 
serenidade a todos os usuários, mesmo com 
prazos apertados.

Gerenciamento de arquivos digitais
A organização de arquivos de embalagem em 
um Gerenciamento de arquivos digitais (DAM) é 
muito mais do que apenas encontrar logotipos, 
imagens, especificações de cores, designs CAD 
ou arquivos de texto. Ela garante que todos 
os stakeholders estejam usando os arquivos 
corretos e aprovados. E também facilita o com-
partilhamento de arquivos de embalagem para 
campanhas e suporte a vendas.

Desde a concepção da marca até as prateleiras 
da loja, e muito mais: saber onde os arquivos 
estão no ciclo de vida do projeto torna fácil para 
as empresas rastrearem o desempenho e a con-
sistência do seu mais importante ativo: sua marca.

Controle os projetos de 
embalagem e reduza o 
tempo de lançamento no 
mercado em 

35%

Gerenciamento 

Assuma o controle de suas embalagens, desde 
o design até a produção. Gerencie o conteúdo 
normativo. Tenha o controle de arquivos valiosos, 
tanto digitais quanto físicos. Reduza seus esforços 
de marketing multicanal.

de embalagens  
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3D instantâneo 
Os designers de embalagens precisam pensar em 
3D. O software Esko adiciona a terceira dimen-
são com uma resposta 3D precisa e instantânea. 
Os designers criam embalagens e displays POP 
do zero ou usando modelos apenas com um 
clique do mouse. Agora a criação de design de 
embalagem com várias partes e displays POP 
é simples, inteligente e mais produtiva; não há 
mais espaço para adivinhações, desperdício 
nem erros no fluxo de trabalho.

Alinhamento de transporte e 
design de embalagens 
As empresas poupam tempo e dinheiro ali-
nhando o transporte e o design de embala-
gens usando as ferramentas de paletização e 
dimensionamento preciso da Esko. O software 
de paletização dedicado ajuda a melhorar o 
dimensionamento de produtos e a criar novos 
tamanhos de caixas. Os operadores conseguem 
criar o design de palete mais eficiente e melho-
rar a utilização de material e do espaço cúbico.

Design 

Crie de displays de 
PDVs complexos, com 
vários componentes até 

Excelentes embalagens transmitem uma mensagem 
sedutora de marca para compradores potenciais. 
Este é o principal elemento de qualquer mix de 
marketing. Os editores CAD e 3D da Esko ajudam 
os designers de embalagem e display a trabalharem 
de forma mais rápida e inteligente, mesmo quando 
eles estão criando um design dos displays POP 
mais complexos, com vários componentes.

90% 
mais rápido

estrutural 
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Visuais hiper-realistas
O design de embalagens e displays POP dire-
tamente em 3D oferece muita liberdade de 
criação. Os designers adicionam gráficos e 
testam uma ampla gama de substratos, efeitos 
de impressão e acabamentos em tempo real. 
Fica muito fácil testar ideias e criar designs 
SKU novos e atualizados de forma rápida 
e eficiente. Além disso, também é possível 
detectar erros antecipadamente no processo.

Teste o impacto visual onde ele é 
realmente importante
A exposição dos conceitos da embalagem em 
uma prateleira virtual, ao lado dos concorren-
tes, é uma etapa muito simples. As marcas e 
as agências podem testar o impacto visual do 
design de embalagens no local em que tudo 
acontece: na loja. Os designers conseguem 
apresentar um lançamento completo do pro-
duto – com displays e outros itens da marca 
– em um ambiente de varejo virtual imersivo. 

Ferramentas 3D 
intuitivas ajudam 
a reduzir o tempo 
de design em 

85%Design  

Obter o design gráfico correto de embalagens e 
displays logo na primeira tentativa não é fácil. O 
número de SKUs de embalagem é crescente e 
os displays na loja estão ficando cada vez mais 
elaborados. As ferramentas da Esko ajudam a 
testar os designs no mercado, muito antes deles 
irem para a produção. 

gráfico 
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Todas as tarefas que não precisam de intervenção 
do operador podem ser automatizadas com fluxos 
de trabalho específicos de embalagem dinâmica e 
modular. A automatização dos fluxos de trabalhos 
cria uma operação de pré-impressão enxuta 
e, com isso, os operadores de pré-impressão 
ficam com tempo livre para criarem valor para 
a marca do cliente.

Gerenciamento de projetos de 
embalagens na nuvem
As empresas que estão em busca de eficiência 
em projetos e processos usam a plataforma 
inteligente e centralizada da Esko baseada na 
nuvem para gerenciar arquivos, aprovações 
de embalagens e ciclos de vida dos projetos. 

Trabalhar com dados de produção em 3D precisos 
reduz o tempo dos processos de aprovação e 
gerenciamento do projeto. 

O software também inclui um processo controlado 
e automatizado para atualização da arte-final 
existente e para criação de diversas variantes 
de um único produto.

Uma plataforma de software
Muitas soluções de sof tware da Esko estão 
disponíveis como licença permanente ou como 
plano de assinatura mensal ou anual. As empresas 
podem escolher o modelo de negócios que melhor 
se adapta às necessidades delas.

Arte-final 

O crescente número de impressões de pequenas 
tiragens, a demanda pela rapidez do lançamento do 
produto no mercado e a falta de operadores experientes 
pressionam as operações de pré-produção de embalagens, 
independente do tipo de tecnologia de impressão utilizado.

Tempo de processamento 
do trabalho

50% 
mais rápido com soluções 

ágeis de pré-impressão

As empresas de pré-mídia e os convertedores 
ao redor do mundo precisam processar cada 
vez mais embalagens, etiquetas, displays e 
sinalização e precisam fazer isso de forma 
rápida e com custo baixo. A ampla gama de 
soluções de software da Esko para criação de 
arte-final e pré-impressão torna isso possível.

Pré-impressão rápida e intuitiva
A Esko é a líder global em pré-impressão 
sof isticada de embalagens e produção de 
etiquetas. As ferramentas de pré-impressão 
intuitivas e nativas de PDF facilitam o trabalho 
dos operadores para impressão das tarefas 
dentro do prazo. 

e reprodução 
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A ampla gama de gravação de imagens fle-
xográficas CDI produz chapas flexográficas 
excelentes, reconhecidas como referência do 
setor pela qualidade, estabilidade e consis-
tência na impressão. As soluções de gravação 
de chapas flexográficas da Esko são compatí-
veis com todas as marcas de chapas digitais 
e filmes usados no setor.

Gravação de chapas flexográficas 
simplificada
Para permitir uma eficiente impressão flexo-
gráfica de pequenas tiragens, é fundamental 
levar em consideração o tempo e o custo do 
processo de gravação de chapas flexográficas. 

É por isso que a Esko remodelou o processo de 
gravação de chapas flexográficas. A gravação 
de chapas e a exposição frontal e posterior 
foram integradas em apenas uma solução. 

Isso reduz os processos manuais de diver-
sas etapas e diminui a base do equipamento.

A solução da Esko reduz o tempo de produ-
ção de uma chapa, aprimora a consistência 
da chapa e é fácil de usar.

Redução de processos manuais 
A produção de chapas f lexográf icas é tão 
fácil quanto apertar um botão. A Esko inte-
gra a gravação de chapas flexográficas com a 
gestão de impressão e coloca os operadores 
de pré-impressão no comando: eles podem 
monitorar o status dos trabalhos, priorizar as 
filas, priorizar trabalhos urgentes e balancear 
as cargas de trabalho entre os sistemas de 
gravação de imagens.

O tempo que o 
operador leva 
para manusear 
as chapas é 
reduzido em até 

73% 

Gravação de chapas 

A Esko inventou a gravação de chapas flexográficas digitais e 
é a líder incontestável nesse mercado. E continua inovando: 
elevando a qualidade da impressão flexográfica a novos 
padrões e tornando a produção de chapas flexográficas tão 
simples quanto a produção das chapas offset. 

flexográficas 
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Impressão 

A impressão em gama 
estendida aumenta o 
tempo de operação 
da impressora em até 

50%

Resultados inteligentes e soluções de geren-
ciamento de cores permitem retículas, espe-
cif icação de cores, provas e impressão em 
gama estendida em todas as embalagens e 
cadeia de suprimentos de impressão.

Impressão em gama estendida
A impressão em gama estendida proporciona 
uma produção lucrativa de pequenas tiragens 
em impressoras convencionais. Os clientes que 
usam a impressão em gama estendida redu-
zem os tempos de transição entre trabalhos 
e o tempo de parada da máquina, produzem 
mais trabalhos de pequena tiragem por dia e 
reduzem o desperdício de mídia e o uso de tinta.

 • Redução de até 53% no tempo de transição 
entre trabalhos 

 • Economia de tinta de 25% nas embalagens 
flexíveis 

 • Redução de até 34% no desperdício de 
impressão por transição entre trabalhos

Como os convertedores de embalagens lidam 
com a grande complexidade de ambientes de 
impressão – digital, flexografia, rotogravura, offset? 
E como eles conseguem manter a consistência de 
cores entre o grande número de substratos e os 
locais de produção? 
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Recursos de configuração 
inteligentes aumentam a 
produção da mesa em até 

20%

Acabamento 

Referência sólida
As mesas de corte Kongsberg são referência 
do setor em termos de solidez, desempenho 
e qualidade. Há uma cortadora e roteadora 
Kongsberg para cada necessidade – para as 
empresas que almejam f lexibilidade para 
lidar com trabalhos versáteis e criativos; ou 
para empresas que desejam se concentrar no 
trabalho árduo de pequenas tiragens.

Alavanque sua produtividade
Para alavancar sua produtividade, a Esko oferece 
mesas de corte rápidas e confiáveis. Para otimi-
zar o desempenho geral, adicionamos recursos 
inteligentes às mesas e eliminamos – ou auto-
matizamos – as etapas do fluxo de trabalho. 

A configuração da mesa, por exemplo, está 
mais rápida do que nunca; todas as configu-

rações são armazenadas em um sistema inte-
ligente com recursos compartilhados. A troca 
de ferramentas e a substituição de lâminas 
entre os trabalhos está muito mais automa-
tizada e muito menos complexa.

Diversas opções para carregamento e empi-
lhamento automático de folhas permitem 
uma ampla gama de configurações, mesmo 
em operações de corte digital sem interven-
ção do operador.

O fluxo de trabalho gera trabalhos prontos 
para impressão e calcula o tempo e o custo. 
Os operadores têm uma visão geral completa 
de todos os trabalhos em execução e na fila. 
Dessa forma, eles conseguem priorizar as filas 
das mesas, priorizar trabalhos urgentes e balan-
cear as cargas de trabalho entre as mesas.

O rápido crescimento da produção de sinalização e 
display e embalagens em pequenas tiragens resulta 
no aumento de demanda de um fluxo de trabalho 
totalmente automatizado e integrado: desde a 
estimativa e o planejamento da produção no 
prazo, até a precisão de corte, vinco e fresagem de 
contornos em uma grande variedade de materiais.
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Serviços 

Esko Academy
O treinamento profissional aperfeiçoa as habi-
lidades dos funcionários, aumenta a produ-
tividade e impacta positivamente o rápido 
retorno sobre o investimento.

Atendimento ao cliente
Para obter o máximo de produtividade, é 
essencial que os clientes Esko possam con-
fiar em um suporte ao cliente rápido e contí-
nuo na língua nativa deles. A rede de suporte 
profissional da Esko é uma das melhores do 
setor. Sua equipe experiente ajuda a resolver 
problemas técnicos de hardware e software 
da forma mais rápida possível. 

Solution Services
Gerentes de projeto e arquitetos da Esko são 
disponibilizados exclusivamente para projetar, 
implementar e executar com êxito as soluções 
de software da Esko. Eles alinham organiza-
ções inteiras rumo ao sucesso.

Serviços financeiros
Investimento não é algo que as empresas 
podem tratar de forma superficial. O Esko 
Finance oferece uma ampla gama de solu-
ções flexíveis de financiamento para software 
e hardware.

As soluções Esko tem como missão principal 
criar ambientes de produção em todo o mundo 
funcionando 24 horas por dia. Com mais de 500 
engenheiros qualificados, temos a maior equipe 
do mercado para ajudar a melhorar os processos 
dos nossos clientes e garantir o máximo de 
produtividade e desempenho.

globais 

Mais de 
500 
funcionários ajudam a 
aprimorar os processos 
dos clientes e garantem o 
máximo de produtividade
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Sobre a 

A Esko vem inovando a indústria de artes grá-
ficas há décadas, com soluções premiadas de 
software e hardware integradas que ajudam 
as empresas a gerenciar, criar e produzir 
excelentes etiquetas, embalagens, sinaliza-
ção e displays. 

A Esko emprega mais de 1.500 pessoas em 
todo o mundo. As atividades de vendas e 
serviços diretos abrangem: Europa, Oriente 
Médio, África, Américas, Ásia Pacífico, Japão e 
China e são complementadas por uma rede de 
parceiros distribuidores em mais de 50 países.

A Esko tem sede em Gent, na Bélgica, e centros 
de P&D e fabricação em cinco países euro-
peus, Estados Unidos, China e Índia.

A Enfocus, com seu conjunto de soluções 
de automação e ferramentas de controle de 
qualidade de PDF para impressoras, editores e 
designers gráficos, é uma subsidiária da Esko. 

A MediaBeacon, com suas soluções de geren-
ciamento de arquivos digitais (DAM), também 
faz parte da família Esko.

A Esko é uma empresa da Danaher.
(www.danaher.com)

A Esko é uma fornecedora global de soluções 
integradas para setores de embalagens, etiquetas, 
sinalização e displays.

Esko 

Saiba mais 

Bélgica Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

EUA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - 04303-000 - São Paulo - SP | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Cingapura 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japão Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086 | info.japan@esko.com

China Floor 1, #2 Building, 1528 Gu Mei Road, 200233 Shanghai | Tel. +86 21 60576565 | info.china@esko.com
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