
Gerenciamento de arquivos da 
marca – a fórmula do sucesso 
Você sabe onde estão todos os seus arquivos de embalagens, campanhas e marketing? Já utilizou alguma vez a 
versão errada de um arquivo? Você sabe onde está a sua biblioteca de especificações de embalagens? Sabe qual 
arquivo digital pode ser usado novamente em sua próxima campanha de marketing?
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Com o aumento global do número de emba-
lagens e marketing das marcas, é muito fácil 
para os donos da marca perderem o con-
trole e a visibilidade dos seus arquivos digi-
tais da marca. Geralmente, os arquivos ficam 
espalhados em vários discos rígidos, em 
diferentes departamentos e regiões dentro 
da empresa, ou em agências parceiras. 

Isso pode causar uma perda significativa de 
tempo, dinheiro e a necessidade de recriar 
arquivos em diferentes regiões, ou ainda 
pior, arquivos desatualizados ou mesmo 
que não estejam em conformidade podem 
ser usados em alguns casos.

Neste documento vamos descobrir como 
os novos sistemas de gerenciamento de 
arquivos de marketing podem reunir 
todos esses elementos em uma fórmula 
perfeita de sucesso. 
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mente é criado a partir de um arquivo digital 
para uma embalagem física e, depois, é foto-
grafado para fornecer uma representação 
digital do produto que já existia. 

Um sistema central para gerenciar todos os 
arquivos pode eliminar os custos de desper-
dício ou de trabalho inapropriado, aumentar 
a criatividade e os ciclos de produção, 
reduzir o tempo de lançamento das campa-
nhas de marketing do produto no mercado, 
eliminar as redundâncias do fluxo de tra-
balho, aprimorar a colaboração e o acesso 
aos arquivos críticos, manter a consistência 
e a integridade da marca e, por último, men-
surar e melhorar o ROI.

A solução perfeita não está apenas no 
gerenciamento dos arquivos de marketing. 
Ela precisa reunir as melhores soluções para 
produzir a fórmula perfeita. 

Sem um repositório padrão para todos 
arquivos, fluxos de trabalho e relatórios 
que mostrem o status e o progresso do tra-
balho, inevitavelmente haverá uma falha na 
centralização e no controle dos arquivos 
da marca. Bem como perda de tempo 
e dinheiro reinventando a roda quando 
os arquivos mais recentes não são locali-
zados. Além disso, há um grande risco do 
uso de informações serem imprecisas e 
desatualizadas. 

Se as informações do seu produto não esti-
verem centralizadas quando forem enviadas 
aos varejistas, eles poderão usar informa-
ções incorretas e incompletas de sites 
da web e de outros materiais de marketing. 
Além disso, como as etapas de design e de 
produção de embalagens normalmente são 
separadas da etapa de marketing dos pro-
dutos embalados, há uma perda de con-
ceitos e resultados.

E, somando mais desperdício de tempo e 
dinheiro a esse processo, o produto normal-

 | A situação atual 



 | 4

Acreditamos que o gerenciamento da marca 
está evoluindo e que o gerenciamento de 
arquivos de marketing está mesclando 
outros elementos que vão aprimorar os 
processos, o gerenciamento de arquivos e, 
principalmente, a experiência de compra 
dos clientes.

Apesar disso, o gerenciamento de arquivos 
de marketing sozinho ainda precisa da fun-
cionalidade chave que realmente suporte 
o marketing globalizado: não basta apenas 
gerenciar o controle e a distribuição de 
todos os arquivos da marca para que eles 
sejam usados de forma consistente em 
todos os hubs regionais, ainda precisamos 
juntar os parceiros de diferentes geografias 
e fusos horários usando um único sistema. 

As ferramentas de gerenciamento de 
arquivos de marketing ajudam a reunir os 
arquivos de marketing em um só local para 
facilitar a edição, a distribuição e a manu-
tenção de um número crescente de arquivos 
de marca da sua empresa.

Um passo importante para o sucesso do 
gerenciamento de arquivos de marketing é 
a avaliação do que realmente funciona 
e do que não funciona mais. Onde estão 
as barreiras para um gerenciamento eficaz 
dos arquivos de marketing? Um exemplo de 
gerenciamento de arquivos de marketing 
ineficaz é quando os funcionários simples-
mente reutilizam um conteúdo fácil de ser 
acessado, em vez de utilizarem o arquivo 
mais adequado. Uma funcionalidade de 
pesquisa eficiente no gerenciamento de 
arquivos de marketing pode ajudar a resolver 
esse problema.

 | Introdução ao gerenciamento de arquivos da marca 

As ferramentas de gerenciamento de arquivos 
de marketing ajudam a reunir os arquivos em 

um só local para facilitar a edição, a distribuição 
e a manutenção dos arquivos de marca. 
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sub-revisão que incluem revisores de leis e 
regulamentações, garantem que os mate-
riais de marketing e de embalagem estejam 
em conformidade já na primeira revisão.

É vital para os donos da marca que os 
arquivos estejam consistentes e sejam 
revisados pelos stakeholders corretos. Há 
vários suportes de fluxos de trabalho que 
podem ajudá-lo a introduzir isso na sua cul-
tura corporativa.

As instruções dos modelos, por exemplo, 
podem ser configuradas para terem as infor-
mações necessárias e de forma consistente, 
como definições de uso, promoção e geren-
ciamento de direitos digitais (por exemplo, 
termos e condições de uso).

Um pool (limitado) de revisores regulares e 
fontes de conteúdo pode ajudar a aumentar 
a precisão e a visão geral do processo 
inteiro. Deve ser possível revisar e fazer 
anotações nos arquivos de qualquer local 
e usando qualquer navegador da Web. 
Todos   os comentários dos revisores 
devem ser visíveis às outras pessoas da 
equipe em tempo real para garantir o 
controle de versão. Além disso, os ciclos de 

 | Garanta o funcionamento completo 
do fluxo de trabalho 

Os fluxos de trabalho automatizados, visuais 
e configurados que espelham os processos 
de negócios existentes são a melhor forma 
de alcançar isso.
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Além de avaliar os detalhes do processo do 
fluxo de trabalho, você também precisa da 
visão geral – gerenciamento geral e estra-
tégico dos projetos. As ferramentas de 
gerenciamento do programa o ajudam a 
manter o controle, independentemente 
do seu objetivo – seja um lançamento de 
produto, um suporte ao varejista, a otimi-
zação dos processos, o aumento da efici-
ência e da lucratividade, ou todas as opções.  

 | Calcule o sucesso usando o  
programa de gerenciamento

Ter um bom gerenciamento do programa 
permite que você organize projetos mais 
complexos com a habilidade de atribuir 
tarefas e acompanhar o progresso com mais 
transparência e rastreabilidade. 

Além disso, ele aumenta a visibilidade do 
progresso geral da campanha e, mais impor-
tante, pode detectar os riscos dos pro-
gramas e corrigir os problemas anteriores 
de um atraso significativo ou uma perda de 
dinheiro.
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Os proprietários de marca também podem 
criar fluxos de trabalho separados para tra-
duções e versões regionalizadas, assim como 
o conteúdo de marketing, reduzindo signi-
ficativamente o uso de recursos internos e 
acelerando o lançamento no mercado.

Os sistemas de gerenciamento de con-
teúdo são compatíveis com imagens grá-
ficas, arquivos de áudio e vídeo, HTML e 
documentos. Esses sistemas oferecem aos 
proprietários de marca a oportunidade de 
marcar as diversas etapas – desde o início 
até a conclusão – necessárias para publi-
cação do conteúdo. 

As embalagens e os outros materiais regula-
mentados podem ser fornecidos com textos 
bloqueados e caminhos de revisão alterna-
tivos para garantir a precisão e reduzir os 
custos com recalls. As empresas também 
precisam incluir avisos de isenção ou infor-
mações importantes ao consumidor, como 
alergênicos, nos materiais de marketing e 
nos dados da embalagem.

 | Use o gerenciamento de conteúdo na medida 
em que os seus arquivos se multiplicam 
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Com um software de controle de qualidade 
rápido e eficiente, você otimizará todo o pro-
cesso de revisão e garantirá que não haverá 
erros potencialmente dispendiosos (ou 
mesmo perigosos). 

O software pode revisar automaticamente 
cada elemento dos arquivos, da arte grá-
fica, da impressão e da embalagem, com 
inspeções práticas em qualquer idioma e 
em qualquer ponto do fluxo de trabalho. 
Erros em fontes, tamanhos de fonte, exclu-
sões, inclusões, ortografia e locais podem 
ser detectados para livrar a sua cópia de 
erros. Enquanto isso, a inspeção em braille 
pode examinar, traduzir e verificar a escrita 
em Braille procurando pontos adicionais ou 
ausentes, e a revisão de código de barras 
pode verificar, decodificar e classificar os 
códigos de barras. 

Poucos erros no seu fluxo de trabalho signi-
fica menos ciclos de aprovações e a emba-
lagem pronta já na primeira tentativa. 

 | Garanta precisão com controle de qualidade

O software pode revisar automaticamente 
cada elemento dos arquivos, da arte 
gráfica, da impressão e da embalagem.
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Os resultados são enviados de volta ao pro-
grama, permitindo que os donos da marca 
avaliem o êxito ou a falha dos anúncios, das 
campanhas dos produtos, das promoções 
específicas ou até mesmo como uma única 
imagem está sendo usada pela equipe de 
vendas. É o melhor recurso informativo para 
a estratégia, o conteúdo e as publicações da 
sua mídia social.

Os funcionários não precisam mais procurar 
o arquivo certo (ou usar o que eles encon-
tram primeiro), pois só há um local para 
procurar e uma opção de pesquisa robusta. 
Além disso, cada interface de usuário ou 
departamento deve ser personalizável, para 
que cada usuário veja as opções e visualiza-
ções mais relevantes para eles.

E mais, as plataformas de gerenciamento 
de arquivos de marketing podem enviar 
materiais para, por exemplo, o Twitter ou 
o YouTube, e o arquivo pode ser automati-
camente marcado como utilizado com essa 
finalidade. As plataformas podem juntar as 
informações, as figuras e as promoções do 
produto e enviar aos varejistas. 

Todos os elementos mencionados acima 
são importantes por si só, mas é vital para 
os donos da marca que eles possam traba-
lhar juntos em um projeto de forma perfeita.  
E é isso que os programas de gerenciamento 
digital de arquivos fazem.

Os sistemas de gerenciamento digital 
de arquivos são plataformas robustas 
baseadas na Web que gerenciam a apro-
vação de pré-produção e o ciclo de vida 
do projeto. O portal de arquivos da Esko, 
por exemplo, faz parte do sistema de 
gerenciamento de projetos de embalagem 
e marketing padrão, ou seja, está sempre 
atualizado com o conteúdo aprovado mais 
recentemente. Combine as funcionalidades 
do gerenciamento digital de arquivos com 
prova online e o resultado será um robusto 
exemplo de software de colaboração, que 
é o elemento essencial de um sistema de 
gerenciamento de cadeia de suprimento de 
embalagem e marketing.

 | Gerenciamento digital de arquivos – muito 
maior do que a soma de suas partes 
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A colaboração é aprimorada entre os stake-
holders dentro da organização – indepen-
dentemente da localização deles. As redun-
dâncias de fluxos de trabalhos e os gastos 
são minimizados, economizando dinheiro e 
recursos. 

Encontrar uma solução de gerenciamento 
de arquivos de marketing que tenha todos 
esses elementos pode ser difícil. Mas a Esko 
pode ajudá-lo oferecendo uma ampla gama 
de soluções de software que chegarão à for-
mula perfeita para suas marcas e clientes. 
 

Quer saber mais? 
Fale conosco em info.la@esko.com  
ou visite www.esko.com 

O gerenciamento de arquivos de marketing 
– feito corretamente – oferece suporte ao 
desenvolvimento de materiais de marketing 
consistentes, incluindo a embalagem em 
uma única mensagem para distribuição, seja 
por varejistas, mídia social, difusão e assim 
por diante.

Com uma única e confiável fonte de marke-
ting, todo mundo trabalha com a mesma 
fórmula e sua mensagem de marketing fica 
mais forte. A consistência da marca e a inte-
gridade da marca não são apenas mantidas, 
mas também fortalecidas.

Há ainda dezenas de benefícios. O custo de 
replicação de trabalho perdido ou que está 
fora do lugar é eliminado porque os arquivos 
estão todos no mesmo lugar, na solução de 
gerenciamento de ativos, e estão disponíveis 
a todos os usuários, de forma controlada. 
Devido ao desempenho aprimorado do fluxo 
de trabalho, ao aumento na criatividade e à 
redução dos ciclos de produção, o tempo de 
lançamento dos produtos é otimizado. 

 | Benefícios para os donos da marca 

www.esko.com


