
Dimensionamento de produtos, design 
de caixas, paletização e software de 
carregamento de contêineres 

Empresas ao redor de todo o mundo estão utilizando o Cape Pack 
e o Cape Truckfill da Esko para reduzir custos e otimizar a cadeia 
de suprimentos de embalagem.

O Cape Pack e o Cape Truckfill ajudam você a:

• Criar o design com o tamanho ideal de produto 
• Avaliar tamanhos de caixa alternativos
• Maximizar o carregamento do palete
• Criar uma cadeia de suprimentos de embalagens sustentáveis
• Melhorar a utilização de espaços
• Cortar custos de transporte 
• Reduzir a pegada de carbono
• Reduzir o número de caminhões nas estradas

O Cape Pack é um software de paletização que permite criar 
novos tamanhos de caixa, elaborar modelos de paletes eficientes 
e melhorar a utilização de material e do espaço cúbico. O software 
de carregamento de caminhões e contêiners Cape Truckfill o ajuda 
a planejar, criar, editar, imprimir e atualizar planos de carregamento 
de vários produtos para aproveitar ao máximo seus caminhões e 
contêineres. 

Redução da pegada de carbono 

Ambos os programas oferecem relatórios precisos e calculam o 
impacto sobre os valores de sustentabilidade dos produtos da 
sua empresa.

Otimizando o design de embalagens e de transportadora e aumen-
tando a quantidade de produtos que cabem em um caminhão ou 
contêiner, as empresas obtêm um progresso real na otimização da 
cadeia de suprimentos de embalagens. Dessa forma, elas podem 
criar alternativas sustentáveis de remessa e embalagens ecológicas.

Cape Pack 
Cape Truckfill



Cape Pack: Software de paletização 

Cape Pack Pallet 

O módulo Pallet calcula padrões 
de palete para tamanhos de caixas 
conhecidos. 

O palete presume que você sabe o 
tamanho da garrafa, caixa, bandeja, 
estojo, saco, transportadora... que será 
colocado no palete. O Pallet permite 
calcular padrões de palete em três con-
juntos diferentes de restrições, assim, 
você pode comparar qual layout é mais 
eficiente. 

Você também pode criar paletes de 
display com tamanhos misturados de 
caixas ou bandejas e calcular cargas 
de contêiner ou caminhão do mesmo 
produto ou carga de palete. 

Cape Pack Arrange 

O módulo Arrange permite que você 
comece com uma embalagem ou pro-
duto primário. 

O programa cria tamanhos de caixas, 
bandejas ou caixas de transporte alter-
nativos com base na quantidade, arranjo 
da embalagem, orientação e pacote 
de embalagem. 

O Cape Pack Arrange inclui todos os 
recursos do módulo Palete.

Cape Pack Design 

O módulo Design permite que você 
comece inserindo um tamanho de pro-
duto ou uma embalagem primária de 
“destino”. Depois, você pode especi-
ficar quanto cada dimensão poderá 
variar em tamanho ou volume. 

O módulo Design indica qual tamanho 
de produto será melhor ajustado por 
palete e mostra como ficará a dispo-
sição da caixa ou da transportadora. 

Inclui todos os recursos dos módulos 
Arranjo e Palete.

O Cape Pack é uma suíte modular de programas que ajuda a determinar o melhor tamanho do produto, contagem de 
caixas, disposição do produto, tamanho de caixas e carregamento de palete. O Cape Pack integra-se muito bem com 
outros softwares CAD, como o ArtiosCAD. O Cape Pack contém três módulos:

• Pallet: aprimore a utilização de paletes e a estabilidade da carga
• Arrange: calcule os tamanhos de caixa mais adequados e a melhor disposição de produtos na caixa para colocar o 

máximo de produtos em um palete
• Design: crie design de produtos com tamanhos adequados para colocar mais produtos na caixa, na prateleira da 

loja e no palete
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Redução de custos com o software Cape: estudo de caso

Procedimento

O desafio: permitir que um fornecedor global de embalagens corrugadas otimize os custos de transporte e distribui-
ção de embalagens para seus clientes. A otimização também reduz o consumo de combustível e a emissão de gases 
de efeito estufa.

Produto 
com design 

perfeito

Aumenta o 
número de caixas 

nos paletes

$8 / €5,9 milhões
no ano 1

18.100 caminhões a 
menos nas estradas 

por ano somente de um 
fabricante

1.540.000 kg
menos de dióxido de 

carbono

571.000 
litros menos 
combustível a 
diesel

=

1.454.400 km a menos
= 2 viagens ida e volta 

à lua

$34 / €25 milhões
no ano 2

Aumenta o número 
de paletes nos 

caminhões

= 37.850 litros

Economia



www.esko.com

Cape Truckfill: Software de carregamento de contêineres
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• Otimize o carregamento de seus produtos em caminhões 
e contêineres 

• Use restrições e prioridades de carregamento para 
planejar sua carga 

• Minimize o número de caminhões e contêineres  
• Mostre à sua equipe do galpão como carregar os 

contêineres
• Dê suporte aos sistemas de planejamento de recursos 

e gerenciamento de depósito
• Ajude o atendimento ao cliente determinar as quotas 

de preço
• Importe cargas de paletes salvos no Cape Pack

Criação de planos de carga para caminhões e contêineres

O Cape Truckfill é um software de carregamento de contêiner e caminhão que ajuda você a planejar, criar, editar, imprimir 
e atualizar planos de carga com vários produtos. O Truckfill garante que você não vai enviar espaços vazios nem gastar 
tempo calculando manualmente quantos produtos podem ser carregados em seus contêineres (de mar) e caminhões. 

Insira os detalhes dos produtos, cargas de paletes e tamanhos de contêineres no banco de dados e o Truckfill anali-
sará sua ordem.

Crie os melhores planos de carregamento para cami-
nhões e contêineres para uma encomenda de diferentes 
produtos. Armazene no banco de dados informações de 
produtos e tamanhos de contêineres utilizados frequente-
mente. Facilite e agilize a entrada de dados selecionando 
caminhões e contêineres a partir dos bancos de dados.

Utilize o Editor em 3D para ajustar o local de produtos indi-
viduais na carga ou comece com um caminhão ou contê-
iner vazio e crie manualmente uma carga personalizada.


