
O custo oculto 
que os convertedores
de embalagens 
não podem se dar 
o luxo de ignorar
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Sustentabilidade é a palavra do 
momento em quase todos os setores. 
Ativistas como Greta Thunberg e 
movimentos como Extinction 
Rebellion estão ajudando a ampliar 
a conscientização das pessoas e 
deixando esse tema sempre nos 
trending topics. Mesmo antes da 
fama desses ativistas, a preocupação 
com a sustentabilidade já vinha 
aumentando. 

Uma pesquisa da Innova Market 
Insights de 2019 constatou que 85% 
dos consumidores dos EUA e do Reino 
Unido esperavam que as empresas 
investissem em sustentabilidade 
em 2019, mais do que 64% em 2018. 
Segundo o estudo, a preocupação dos 
consumidores com a sustentabilidade 
ambiental superou até mesmo as 
preocupações éticas e sociais ao 
escolher uma marca.

O setor de impressão e de conversão não é uma exceção 
a essa tendência. Os líderes do setor se referem a 2019 
como “um ponto de virada de sustentabilidade para 
as embalagens”, pois as marcas e os fabricantes se 
comprometeram a desenvolver embalagens e produtos 
sustentáveis com diversas iniciativas e, ao mesmo tempo, 
manter a proteção e durabilidade dos alimentos. Incluindo 
a redução de desperdício por meio de ingredientes 
transformáveis e reciclagem pós-consumidor, além de 
maior biodegradabilidade e novas tecnologias, como 
monofilmes e tintas inovadoras. 

Quando se trata de embalagens flexíveis, em especial 
no setor de alimentos, os fabricantes estão procurando 
alternativas mais ecologicamente corretas do que os 
filmes de multicamadas ou, pelo menos, uma redução no 
número de estruturas e camadas de laminação.

Em paralelo, o setor de impressão se tornou mais com-
petitivo, e os padrões dos consumidores aumentaram. 
Os proprietários da marca esperam qualidade e repetiti-
vidade em seu portfólio de SKUs – um desafio que exige 
uma abordagem abrangente para práticas de garantia 
de qualidade. 

Enquanto os consumidores exigem sustentabilidade e 
qualidade superior das marcas, os donos das mesmas, por 
sua vez, estão exigindo o mesmo de seus fornecedores. 
Isso não é mais uma escolha: para ter sucesso, os con-
vertedores precisam mostrar o desempenho ambiental 
que as marcas esperam e cumprir requisitos mais rígidos 
de qualidade, custo e tempos de respostas.

Leia o relatório completo
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Desperdício de produção – 
um custo ambiental oculto
O uso de recicláveis e biodegradáveis tem recebido muito 
destaque no setor de impressão, porém, um desafio ainda 
maior tem sido ignorado: o desperdício de produção.

A reimpressão é a maior culpada no desperdício de pro-
dução. Quando os erros de impressão geram reimpressões 
em qualquer estágio do processo, os substratos, as 
tintas e a energia são todos desperdiçados. Por exemplo, 
erros de pré-impressão, revisões ou idiomas incorretos, 
ou chapas ou cilindros com defeito podem resultar na 
reimpressão de trabalhos inteiros. Um processo inefi-
ciente de preparação final é outro fator de desperdício. 
Quanto mais tentativas e ajustes são necessários para 
conseguir o registro, a pressão e a cor corretos, mais 
tintas, materiais e tempo são desperdiçados.

Além disso, quando os defeitos de impressão não são 
detectados antecipadamente, pode haver um desperdício 
significativo no tempo de execução da produção. Além do 
descarte das embalagens, há o desperdício de energia e, 
algumas vezes, o próprio produto também é descartado.

Como é possível reduzir o 
desperdício e, ao mesmo 
tempo, atender aos padrões 
de qualidade do mercado?
A inspeção automatizada pode fazer uma grande dife-
rença para os convertedores comprometidos com uma 
produção mais sustentável. Por exemplo, as soluções 
de inspeção 100% Turbo HD da AVT incluem um módulo 
de verificação de qualidade que compara o trabalho de 
impressão com o PDF assinado digitalmente e ajuda os 
convertedores a evitar o desperdício de reimpressões, 
garantindo que os problemas de qualidade de imagem e 
conteúdo sejam identificados antes mesmo da primeira 
impressão.

Usando algoritmos sofisticados, o sistema monitora 
automaticamente a correspondência e a consistência de 
cores e confere parâmetros gráficos essenciais, como 

registro cor a cor e qualidade de impressão. Ele classifica 
possíveis defeitos de impressão e sugere ações corretivas 
no processo antes da impressão, evitando que itens com 
defeito sejam impressos. 

Isso reduz o desperdício de substratos, pois economiza 
materiais baseados em filme plástico (por exemplo, PP, PE, 
PET e BOPP) e laminados em aplicações de embalagens 
flexíveis; além de economizar revestimento, papel de 
base e hot stamp na impressão de etiquetas autoade-
sivas. Isso também minimiza o desperdício de tintas ou 
solventes e poupa energia ao melhorar a eficiência das 
máquinas, o que, por sua vez, reduz a necessidade de 
condicionamento de ar.

Outra tendência que apresenta benefícios de sustenta-
bilidade para etiquetas e convertedores de embalagens 
são os processos de sete cores e a “gama estendida”. Ao 
contrário dos processos de impressão tradicionais, que 
podem usar centenas ou milhares de tintas diferentes 
e, assim, resultar em grandes quantidades de sobras 
de tinta não utilizada, essa técnica evita o desperdício 
usando apenas sete cores. Mas os benefícios da susten-
tabilidade não podem afetar a qualidade nem a precisão 
das cores. A inspeção automatizada em conjunto com a 
medida de cor espectral inline é essencial para controlar 
melhor o processo, pois monitora e mede a cor inline para 
garantir a qualidade da cor e evitar o desperdício durante 
a preparação final e o tempo de execução.

Guy Yogev 
Diretor de marketing da AVT



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

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

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo-SP | Tel. +55 11 3550 1311 | info.la@esko.com

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

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

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

esko.com

Melhore seu desempenho com as 
soluções integradas da 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 
agora podem avaliar a qualidade da impressão durante 
todo o fluxo de trabalho e comunicar a cor e a qualidade 
a todos os envolvidos. Resultando em uma produção 
mais fácil, rápida e precisa desde o primeiro uso.

O futuro chegou... Prepare-se

A demanda dos consumidores e donos de marcas por sustentabilidade é uma 
tendência crescente que está afetando muito o mercado de embalagens. Os con-
vertedores precisam se adaptar às novas demandas do mercado para permanecer 
competitivos.

Felizmente, existem ferramentas para facilitar esse processo. Com a inspeção 
automatizada de ponta, os convertedores podem reduzir significativamente o 
desperdício de produção, economizar dinheiro e aumentar a sustentabilidade.
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