
Três maneiras de integrar 
tecnologias de inspeção
de impressão ao seu
centro de produção 
de etiquetas
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Por que a inspeção de impressão 
é necessária?  
E por que agora?

Atualmente, os convertedores de etiquetas são 
pressionados por duas forças aparentemente opostas: 
por um lado, a crescente pressão por parte dos donos 
da marca para a otimização e sustentabilidade da cadeia 
de valores; por outro, o aumento da concorrência, 
altos custos indiretos de produção e alta rotatividade 
de funcionários.

Para l idar com esse contexto econômico,  os 
convertedores precisam reduzir os desperdícios e a 
poluição, além de otimizar os processos de produção 
de etiquetas, mudando a prática geral de mercado 
de inspeção visual web para tecnologias de 100% de 
inspeção.

Ao mesmo tempo, precisam implementar métodos de 
padronização de qualidade nos trabalhos e aplicações 
para atender às expectativas dos donos da marca em 
relação à qualidade e reprodutibilidade no portfólio 
da SKU – um desafio que exige uma abordagem mais 
ampla das práticas de garantia de qualidade.

Veja o relatório completo
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O que considerar ao escolher um 
sistema de inspeção
A primeira consideração: quais são os objetivos da inspeção?

Alguns convertedores precisam apenas de uma inspeção muito básica – a capacidade 

de detectar defeitos maiores e óbvios (normalmente, defeitos entre 0,3 mm² – 1 mm²) 

para evitar recusas do cliente. Isso pode ser feito satisfatoriamente por uma solução 

de custo relativamente baixo, normalmente um sistema de 100% de inspeção insta-

lado em uma rebobinadora ou equipamento de acabamento similar. Mas esse tipo 

de solução de baixo custo traz algumas desvantagens que podem custar caro: os 

problemas só podem ser detectados depois que o trabalho foi impresso, normalmente 

exigindo que grandes quantidades de material sejam descartadas. Algumas vezes, 

todo o trabalho precisa ser descartado e reimpresso completamente.

Um tipo mais avançado de solução oferece controle de qualidade desde o início 

para redução de desperdícios. Essas soluções com 100% de inspeção automática, 

normalmente, são instaladas na impressora. O preço delas varia de acordo com a 

qualidade geral, a estabilidade e a variedade de opções e recursos.

Com um sistema de inspeção na impressora, os convertedores podem detectar os 

defeitos de impressão em tempo real. Em seguida, eles podem aplicar ações corretivas 

para os defeitos causados por mau funcionamento do equipamento, como pressão 

inconsistente, uma lâmina quebrada, chapas desgastadas ou mesmo um simples erro 

humano, como o uso acidental de chapas erradas. Isso permite que eles reduzam 

o desperdício; de outra forma, eles imprimiriam e teriam que descartar o material.

No entanto, um sistema instalado somente na impressora não é suficiente. Os con-

vertedores também precisam substituir as etiquetas específicas com defeitos do 

rolo ou remover determinadas porções nas faixas específicas – algo que, na maioria 

das vezes, só pode ser feito no equipamento de acabamento.

Isso poderia ser resolvido pela colocação de um segundo sistema de inspeção 

no final, na rebobinadora; uma configuração que poderia reduzir o desperdício e 

permitir a limpeza adequada do rolo. No entanto, essa abordagem dobraria o capital 

investido no equipamento, sem realmente otimizar os estágios do fluxo de trabalho 

de inspeção. Nessa configuração, a rebobinadora é interrompida para cada defeito 

individual detectado pelo sistema de inspeção, mesmo se vários desses defeitos já 

tiverem sido revisados na impressora e descartados pelo operador.

Opção 1

Inspeção básica 
para garantia 
de qualidade

Opção 2 

Inspeção desde 
o início para 
controle de 
processo
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Uma solução mais abrangente é a implementação de um fluxo de trabalho de ins-

peção completa e automatizada, também conhecido como inspeção de fábrica 

inteligente. Essas soluções têm sido adotadas por vários convertedores líderes de 

mercado, especialmente aqueles que atendem marcas de primeira linha, e agora 

começam a ganhar mais adeptos entre as empresas menores que pretendem se 

tornar mais competitivas e conseguir contas maiores.

Um elemento da inspeção de fábrica inteligente está relacionado à automação do 

processo de inspeção entre a impressora e o equipamento de acabamento. Esses 

normalmente são os sistemas de 100% de inspeção de nível mais alto, que oferecem 

maior velocidade e resolução, implementados na impressora. Eles vinculam auto-

maticamente todo o fluxo de trabalho até o final do processo; o operador imprime 

o rolo com inspeção em tempo real, edita o rolo com base em um limite predefinido 

de qualidade e, somente quando ele passa pela rebobinadora, remove os defeitos 

irrelevantes do trabalho. Além de reduzir o desperdício e garantir a qualidade dos 

produtos, a economia de tempo é a principal vantagem do fluxo de trabalho automa-

tizado. Isso porque a rebobinadora não será interrompida a cada defeito, mas apenas 

para os defeitos relevantes definidos pelo operador durante o estágio de edição. 

Atualmente, somente alguns fornecedores, entre eles a AVT, oferecem essa confi-

guração automatizada. A estabilidade da solução varia bastante, dependendo dos 

recursos de pesquisa e desenvolvimento do fornecedor, do tempo que a solução 

está no mercado e da capacidade do fornecedor de atender e oferecer suporte às 

configurações avançadas de fluxo de trabalho. Essa capacidade depende principal-

mente da experiência global de mercado do fornecedor nas soluções de inspeção 

avançadas e fluxos de trabalho para o mercado de etiquetas de alta qualidade.

Opção 3

Inspeção de 
fábrica inteligente 
para crescimento 
acelerado do 
negócio
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No entanto...
A automação da inspeção entre a impressora e o equipa-

mento de acabamento é apenas uma parte da história. 

Quando olhamos para os recursos de última geração 

desenvolvidos para inspeção de fábrica inteligente, 

encontramos os convertedores líderes de mercado 

procurando constantemente expandir sua capacidade 

de automação para outros estágios do fluxo de trabalho. 

O objetivo: automatizar completamente todo o processo 

de produção, desde a pré-impressão até o acabamento. 

Isso nos remete ao segundo elemento.

Esse tipo de automação completa só está disponível 

nos sistemas de 100% de inspeção automática da AVT, 

desenvolvidos por meio das sinergias do desenvolvimento 

simultâneo da empresa com a Esko e a X-rite como parte 

do Danaher Product Identification Group. A integração 

recente da Esko e da AVT foi desenvolvida para oferecer 

simplicidade e conectividade estendida para os clientes 

da Esko e da AVT, incorporando inspeção de qualidade 

automatizada às cadeias de valores conectadas de 

embalagem e etiqueta.

Por exemplo, AutoSet é um módulo de preparação de 

trabalho automatizado que permite carregar rapidamente 

cada trabalho da pré-impressão diretamente para a 

impressora – basicamente, um processo “plugar e ins-

pecionar”. Esse recurso exclusivo reduz a dependência 

das habilidades do operador, elimina as chances de erros 

humanos e economiza tempo precioso de preparação 

do trabalho.

Outro exemplo é a capacidade de criar um link digital entre 

a solução de controle de qualidade de cores ColorCert da 

X-rite e o dispositivo de medição de cores inline Spectralab 

da AVT. Esse processo automatizado configura de forma 

independente um trabalho de medição de cores inline e 

gera relatórios de desempenho de qualidade das cores 

com pontuação de cores após a impressão.

A principal vantagem das soluções orientadas a esse tipo 

de automação é que os convertedores agora podem definir 

padrões de qualidade entre os centros e garantir que, 

independentemente do equipamento de impressão, das 

habilidades do operador ou da complexidade da aplicação 

de impressão, as demandas dos donos das marcas serão 

100% atendidas em todos os trabalhos, sem exceção.

Síntese
Os convertedores são continuamente pressionados 

pela concorrência crescente, altos custos indiretos de 

produção, rotatividade de mão de obra e requisitos de 

qualidade dos donos das marcas cada vez mais difíceis de 

serem atendidos. A necessidade de reduzir desperdício 

de material, otimizar a eficiência da produção e diminuir 

os custos gerais de impressão leva os convertedores de 

etiquetas e de banda estreita a adotarem novos métodos 

avançados de automação do fluxo de trabalho de produção 

e processos de controle de qualidade em todas as linhas 

de fabricação.

Na vanguarda da tecnologia, a AVT é a parceira de inspeção 

ideal que os convertedores de etiqueta procuram. Com 

soluções de inspeção renomadas e experiência comprovada 

de mercado, a AVT oferece uma abordagem holística que 

agrega valor para os convertedores dentro do contexto 

do próprio ecossistema de mercado.

Yael Cooper 

Diretor de Marketing, Etiquetas
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Melhore seu desempenho com as 
soluções integradas AVT e Esko

As ferramentas de inspeção inline AVT agora estão 
integradas ao ecossistema de fluxo de trabalho e pré-
impressão da Esko. Isso significa que os convertedores 
podem avaliar a qualidade da impressão durante todo 
o fluxo de trabalho e comunicar a cor e a qualidade a 
todos os envolvidos. Isso resulta em uma produção 
mais fácil, rápida e precisa desde o primeiro uso.


