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A internet mobile está transformando o varejo. O varejo online 

e o comércio eletrônico são os canais que mais crescem 

atualmente para a venda de produtos alimentícios.  O setor 

de varejo online na Europa atingiu 534 bilhões de euros em 

vendas em 2017 e está previsto para continuar crescendo a 

uma taxa de 13% em 2018, ultrapassando 602 bilhões de 

euros, de acordo com o Relatório do Comércio Eletrônico 

Europeu¹ apresentado pela Ecommerce Europe. 

Gráfico: Vendas do setor de varejo online na Europa.

Novos modelos de negócios online, como Home Delivery, Click 

and Collect e Direct-to-Consumer, impactam toda a cadeia, 

promovendo uma transformação baseada na forma como 

os consumidores compram, vivenciam e interagem com os 

produtos e marcas através da internet e de smartphones.  

Frequentemente, não se leva em conta que as embalagens 

desempenham um papel fundamental nessa transformação, 

afetando a satisfação do cliente e a logística de entrega. A 

função mais importante da embalagem ainda é proteger e 

preservar o produto que contém, mas as marcas não podem 

mais se contentar apenas em obter destaque nas prateleiras. 

Elas precisam de conexão e engajamento com os clientes 

usando conteúdos relevantes, compartilhando uma narrativa 

que mantém o consumidor vinculado aos valores da marca 

mesmo depois da compra.

 

Hoje isto é conhecido como Marketing 4.0: as marcas reco-

nhecem que promover um produto não se trata mais de só dizer 

aos consumidores quais são seus benefícios ou sua proposta 

de valor única. O consumidor moderno, constantemente 

conectado e que acompanha as tendências digitais, exige uma 

experiência muito mais envolvente e gosta de compartilhar 

opiniões e sensações sobre suas compras nas redes sociais.

E a etiqueta ou a embalagem são meios ideais para a comu-

nicação entre a marca e o consumidor. Neste relatório, nós 

destacamos o impacto do comportamento do cliente e da 

dinâmica do varejo sobre a cadeia de suprimento de embalagem 

e etiqueta e analisamos também previsões para o futuro.
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Não há dúvidas de que o comprimento médio dos serviços de impressão de embalagens e 

etiquetas diminuiu ao longo da última década.

Uma pesquisa recente da FINAT² Radar constatou uma queda contínua no comprimento dos 

serviços para etiquetas impressas por métodos convencionais e um aumento no comprimento 

médio dos serviços digitais; o comprimento médio dos serviços foi informado entre 4.500 e 5.000 

metros lineares para a impressão convencional e 850 metros lineares para os serviços digitais.

Em 2015, um serviço de 3.000 metros lineares ou mais era considerada econômico em uma 

impressora convencional; em 2018, um serviço de 1.000 metros lineares agora é viável. O 

setor está se beneficiando de processos mais flexíveis e de menor custo.

Gráfico: Diminuição do comprimento dos serviços para etiquetas impressas por métodos 

convencionais.
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É improvável que a diminuição do comprimento dos serviços tenha uma pausa de acordo com 

o relatório da Smithers Pira3 intitulado “The Future of Digital Print for Packaging to 2022”. O 

varejo é altamente competitivo e as marcas estão adotando diversas estratégias para aumentar 

as vendas, resultando em serviços com tamanhos menores:

• A globalização das marcas resulta em maior variação de idiomas

• Mais versionamento de produtos: tamanhos, cores, sabores, naturais e orgânicos, livres 

de alérgenos

• Maior frequência de renovação da marca (abaixo de seis meses, conforme relatado na Europa)

• Produção Just-In-Time para evitar o excesso de estoque e para atender às demandas sazonais

• Personalização do produto e em massa

Como resultado, o mundo dos convertedores está se tornando 

cada vez mais complexo.

A crescente adoção da impressão digital ajuda a atender às demandas por comprimentos 

extremamente curtos. Além disso, a digitalização de todo o fluxo de trabalho de produção é 

essencial para reduzir custos, desperdício e o time-to-market.



5     

Pressão do 
tempo de 
processamento

Além da redução do volume de cada comprimento de serviço, as 

marcas também enfrentam a pressão crescente do time-to-market. 

Os tempos de processamento dos convertedores são o centro da 

atenção.

Ser o primeiro no mercado gera valor e vantagem competitiva para as marcas e varejistas, 

mesmo com um produto de qualidade inferior.

Os convertedores precisam responder com agilidade aos seus clientes através de processos 

de fluxo de trabalho otimizados, reduzindo minutos e horas sempre que possível para atender 

aos prazos cada vez mais estreitos de lançamento que as marcas exigem.

Muitas marcas e varejistas com perspectivas visionárias também 

estão adotando estratégias do setor de tecnologia, considerando 

métodos de “falha rápida” para inovar a tempo e superar a 

concorrência.

Anteriormente conhecido como “tentativa e erro”, o método de “falha rápida” está ganhando 

popularidade, adotando a experimentação e processos para atingir o sucesso rapidamente, 

adquirindo conhecimentos ao longo do caminho. Para o convertedor, isso significa ser res-

ponsivo e adepto de “design sprints” — implantar e iterar rapidamente conceitos ou produtos. 

Ao capacitar a marca a alterar seus planos com agilidade, é possível maximizar as vendas ou 

interromper completamente um desenvolvimento, se necessário.
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As marcas estão aprendendo a sincronizar a experiência de compra dos clientes em 

diferentes canais de marketing e vendas: equilibrar o posicionamento adequado dos 

produtos em lojas físicas, a adoção de técnicas sofisticadas, o varejo eletrônico e o 

gerenciamento proativo das redes sociais.

Empresas de CPG tradicionais sofrem pressão para sobreviver e os novos concorrentes 

estão adquirindo fatias do mercado através da implantação de estratégias inteligentes de 

vendas digitais. O boohoo.com é um bom exemplo. Ele possui uma excelente reputação 

de envolvimento com os consumidores online; o valor da empresa subiu de 560 milhões 

de libras a 2 bilhões de libras em 2017. 

Construído completamente com base no comércio eletrônico, o varejista compreende 

a importância de experiências adequadas a dispositivos móveis, apresentando ofertas 

e promoções aos seus clientes na hora certa, no canal certo.

Entretanto, a realidade de hoje é que muitas empresas de varejo estão tendo que fechar 

lojas e adotar dispositivos móveis e dados para permanecerem competitivas no mundo 

eletrônico. Porém, ao mesmo tempo, os “e-tailers” com origem exclusivamente digital 

estão abrindo lojas físicas porque precisam melhorar a logística para chegar até a casa 

dos consumidores. 

Sincronizar 
canais de 
comunicação 
online e offline

Gráfico: Boohoo.com — Possui uma excelente reputação de envolvimento com os 

consumidores online; o valor da empresa subiu de 560 milhões de libras a 2 bilhões 

de libras em 2017. 
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Considere isto: os convertedores têm à sua disposição todos os dados necessários para 

produzir a embalagem física, incluindo as especificações técnicas, todos os ativos exigidos, 

imagens, logotipos, textos, layouts de corte e as credenciais ambientais do design. Uma base 

de conhecimento útil que as marcas podem aproveitar quando são expostas a canais de 

comunicação online. 

Combine isso com o desenvolvimento de imagens geradas por computador (CGI) durante o 

processo de desenvolvimento do conceito da embalagem, e o convertedor tem uma função 

muito útil ao capacitar a marca para povoar suas plataformas de comércio eletrônico.

Em vez de esperar a sessão de fotos para o lançamento de um novo produto, o que adiciona 

várias horas ou até mesmo dias ao processo de desenvolvimento desse produto, muitas 

equipes de marketing atualmente usam CGI para aumentar seu time-to-market.

O contexto da embalagem é completamente adaptável em CGI: a bancada da cozinha, a mesa 

do parque ou de jantar e a prateleira do mercado podem ser obtidas com o toque de um botão. 

E, ao preservar uma ligação ativa com o banco de dados de origem, é fácil atualizar as imagens. 

O convertedor não é mais uma simples fábrica de produção de embalagens. Ele se tornou 

uma parte integral do processo de fluxo de trabalho do comércio eletrônico e deve ser reco-

nhecido por seu papel intrínseco de apoio à uma estratégia eficiente, conectada e eficiente.

Oportunidades 
interessantes 
para o 
convertedor 
esclarecido

Gráfico: Imagens geradas por computador (CGI) indicam como será a aparência da 

embalagem. Ideal para as marcas povoarem sua plataforma de comércio eletrônico.
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Conectar 
marcas, 
cadeias de 
suprimentos e 
consumidores

O futuro dos convertedores é voltado para a conexão: integrar soluções digitais do conceito ao 

consumidor para possibilitar comunicações, processos e engajamentos eficientes em tempo 

real e reduzir custos e desperdícios, o que, em última instância, resultará em aumento da 

produtividade e crescimento para o convertedor e o seu cliente, a marca.

É previsto que a conectividade em tempo real de pessoas, 

impressoras, máquinas, plataformas e partes interessadas 

essenciais resulte em ganhos inéditos de eficiência. Estamos 

em uma era verdadeiramente digital, e os setores de etiqueta, 

embalagem e impressão enfrentam o desafio de adotar conexões 

digitais de formas não consideradas anteriormente.

Conectar cadeias de suprimentos 
Estabelecer uma conexão entre o proprietário da marca, designer, agência de pré-mídia, 

convertedor de impressora, embaladora, setor de logística e varejista é uma realidade no 

panorama da globalização. Considere por um momento que proprietários da marca em Lon-

dres podem desenvolver a embalagem, com a arte gráfica criada em Nova York e produzida 

por convertedores na Polônia, no Vietnã e no México, para apoiar o lançamento simultâneo 

do produto em 45 países. A integração de sistemas entre parceiros distantes não é mais um 

cenário impossível.

Integrar o ambiente de pré-impressão com sistemas de informação de gerenciamento e 

processos de inspeção em linha é uma realidade. Maquetes virtuais da embalagem 3D são 

criadas no estágio de desenvolvimento da embalagem; depois, a automação das variações 

do produto na pré-impressão pode ser implantada através do povoamento de modelos de 

design com conteúdo dinâmico pré-aprovado e criação automatizada de artes gráficas. As 

especificações de cores digitais também podem ser integradas em todas as etapas para garantir 

a produção correta na primeira vez, economizando horas e dias preciosos para responder às 

pressões do tempo de processamento.
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No chão de fábrica, com operações de impressão conectadas onde os fornecedores do 

maquinário supervisionam e fazem previsões de necessidades de manutenção preventiva, é 

possível otimizar o tempo de atividade, velocidade e desempenho de impressão das máquinas 

atualmente. 

A simplicidade e automação das novas impressoras permite que hardwares e softwares 

comuniquem-se entre si para aumentar a eficiência geral do equipamento (OEE). Por exemplo, 

as condições da impressora podem informar parâmetros de gravação de chapas ou alterar 

filas de serviços para uma produção mais eficiente e definir o planejamento e agrupamento 

de serviços conforme as prioridades. 

Um novo ambiente de impressão flexível é criado através de tecnologias de impressão 

complementares — convencional e digital — junto com o domínio de dados digitais para 

planejar e processar serviços de forma inteligente. Mudanças de última hora de impressora 

para impressora e a divisão de serviços podem ser obtidas através do gerenciamento eficiente 

dos dados. 

Em vez de ser a vítima e o estrangulamento no processo de desenvolvimento de embalagem, 

a gráfica convertedora agora se torna um parceiro de serviço eficiente e proativo para marcas 

e varejistas.

Conectar embalagens, marcas e consumidores
A embalagem física não é mais uma entidade passiva — ela vive em um ecossistema online 

onde as marcas buscam a satisfação, engajamento e fidelidade dos clientes. 

A digitalização das embalagens dos produtos permite que a 

“conversa” com o cliente continue por muito tempo após a 

compra, combinando a embalagem com aplicativos e ferramentas 

habilitadas para a web, utilizando Big Data para apresentar a 

história da marca através da gamificação, concursos, experiências 

exclusivas e promoções personalizadas.  

O comércio aumentado (A-commerce) é outra realidade emergente: a compra e venda de 

produtos usando métodos de Realidade Aumentada (AR), sobrepondo o ambiente do mundo 

real com produtos virtuais. É previsto que a AR altere o mundo do varejo online e revolucione 

a forma como os consumidores fazem compras. À medida que marcas e varejistas buscam 
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oferecer uma experiência de compra omnicanal coerente, a tecnologia torna-se essencial para 

engajar os clientes na loja e online. A AR permite que os varejistas ofereçam uma experiência 

mais pessoal e realista e criem familiaridade das marcas com os clientes, em comparação às 

imagens bidimensionais do passado. 

A IKEA é uma pioneira reconhecida na adoção da tecnologia de AR. Tradicionalmente, a 

empresa dependia dos clientes visitarem suas lojas para vender móveis. Agora, a IKEA integrou 

a compra por smartphones à sua estratégia de canais. Por meio do aplicativo IKEA Place, os 

consumidores são capazes de visualizar como os móveis ficarão em suas casas, exibindo 

imagens renderizadas em 3D a partir de diferentes ângulos para mais de 2.000 produtos 

antes de reservar aqueles que desejam. De acordo com a equipe de gerenciamento da IKEA, 

isso permite que os clientes tomem “decisões confiáveis” antes da compra.

Ser capaz de comprar em tempo real, seja em uma loja “real”, seja em casa, permite que os 

clientes acelerem suas decisões de compra, afetando de forma positiva as vendas e reduzindo 

o número de devoluções de produtos para os varejistas. Com CGI e A-commerce, o cliente não 

está mais preso à uma tela pequena e nem fica decepcionado ao receber o produto em casa. 

As soluções de A-commerce e embalagens inteligentes estão criando uma nova experiência 

de varejo digital que proporciona grandes oportunidades de inovação, fidelização à marca e 

satisfação do cliente.

Gráfico: IKEA, uma pioneira reconhecida na adoção de AR.  Por meio do aplicativo IKEA 

Place, os clientes podem visualizar como os móveis ficarão em suas casas.



Síntese
O varejo está passando por uma transformação disruptiva. E a embalagem desempenha um 

papel fundamental. A conexão verdadeira entre toda a cadeia de suprimentos de embalagem, 

do conceito ao consumidor, abre possibilidades e cria benefícios ilimitados para as marcas 

que enfrentam o desafio de uma comunicação omnicanal harmoniosa. 

Do aumento da velocidade, transparência, consistência e eficiência disponíveis à comunidade 

de design e conversão, incluindo a habilitação de novos níveis de serviço, desempenho e 

proposições de valor para marcas, a digitalização está oferecendo soluções que vão mudar 

o jogo e beneficiar os clientes por muito tempo.
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