
Obtenha vantagem 
competitiva na 
gravação de chapas 
flexográficas
Como um fluxo de trabalho totalmente automatizado e 
conectado pode melhorar a precisão, qualidade e serviço 
em um setor cada vez mais competitivo.
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O triângulo inalcançável
Há uma crença de que é impossível conquistar 
os três elementos que formam o “triângulo 
dos negócios”: qualidade, velocidade e preço. 
Você pode ter alta qualidade e rapidez, mas 
não a um preço baixo. Você pode ter preço 
baixo e alta qualidade, mas sem rapidez. Ou 
uma solução econômica e rápida, mas com 
uma menor qualidade. 

Mas será que isso também se aplica a uma 
operação de pré-impressão de embalagens? 
É possível uma empresa oferecer serviços 
de pré-impressão e gravação de chapas 
flexográficas de alta qualidade com rapidez, 
a um preço competitivo, e se destacar no 
mercado? A Esko acredita que isso é possível 
através de processos de pré-impressão e 
gravação de chapas totalmente digitalizados, 
automatizados e conectados.

Atualmente, as empresas e os departamentos 
de pré-impressão enfrentam inúmeros desa-
fios que tornam a combinação de qualidade, 
velocidade e preço competitivo um fatores 
essenciais para os investimentos e decisões 
organizacionais. 

Mesmo antes do impacto da Covid-19, a enorme 
competitividade do mercado de varejo em 
lojas físicas e online estava aumentando 
muito o número de produtos oferecidos pelas 
marcas de bens de grande consumo (“FMCG”). 

Mais variedade, promoções, descontos e pro-
dutos sazonais: tudo isso pensado para vender 
mais, junto com a aceleração do número de 
unidades de manutenção de estoque que 
as marcas e os varejistas estavam tentando 
gerenciar. 

O impacto resultante no setor de pré-im-
pressão e impressão de embalagens foi o 
aumento na complexidade da produção, prazos 
mais curtos e a necessidade de uma rápida 
adaptação para atender às necessidades de 
lançamento de produtos dos clientes. Manter 
a qualidade e a eficiência da pré-impressão 
com essa complexidade é desafiador, ainda 
mais quando você precisa gerenciar a quali-
dade do produto e do serviço e minimizar os 
custos para se manter competitivo. 

A Covid-19 trouxe ainda mais volatilidade 
para o mercado, afetando as cadeias de 
suprimento globais e deixando evidente aos 
operadores de pré-impressão que novos 
modelos operacionais eram necessários para 
superar os diversos desafios enfrentados 
pelos fornecedores do setor de embalagens 
para bens de grande consumo.

A resposta para essas questões foi a adoção 
dos princípios da Indústria 4.0 ou transfor-
mação digital – digitalização, automação 
e conexão do processo de pré-impressão 
e de gravação de chapas para reduzir os 
custos, aumentar a qualidade e velocidade e 
eliminar desperdícios e erros para economizar 
recursos, tempo e materiais.
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Cenário comum da produção 
de chapas flexográficas atual
Atualmente, a configuração de gravação de chapas de um departamento de pré-impressão ou 
da clicheria incorpora várias etapas manuais e até 9 pontos de contato para realizar o processo:

1. O operador de pré-impressão prepara o layout 
da chapa e as separações para envio à 
gravadora de imagens 

2. Em seguida, ele retira a chapa do armazena-
mento, faz o transporte dela até a expositora 
e a carrega manualmente.

3. Os dados são inseridos na expositora, onde 
o verso da chapa é exposto. Novamente, 
a chapa é descarregada manualmente e 
transferida para a unidade de gravação.

4. A chapa é então carregada, os dados são 
inseridos e a chapa é gravada.

5. O operador novamente descarrega a chapa, 
depois de pronta, e a transfere manu-
almente de volta para a expositora para 
realizar a exposição principal.

6. A entrada final de dados na expositora é 
concluída, e a exposição principal da chapa 
é realizada. A chapa é descarregada e trans-
ferida para a unidade de processamento 
para lavagem, secagem e acabamento UV. 
Depois disso, ela precisa ser cortada para, 
finalmente, ficar pronta para a embalagem 
e ser transferida para o departamento de 
envio ou local de impressão.

Como foi possível perceber, há vários pontos de entrada manual de dados em que 
podem ocorrer erros humanos, assim como movimentações físicas de materiais que 
consomem tempo e demandam a atenção do operador de pré-impressão. Tudo isso 
pode ser automatizado para simplificar e otimizar o processo, proporcionando ganhos 
significativos de eficiência e custo.

!
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Automatize completamente o 
processo de gravação de chapas

Com processos de pré-impressão e gravação de chapas totalmente digitalizados, automatizados 
e conectados, a Esko reduz o número de dispositivos envolvidos para apenas dois, e os dados 
e materiais do trabalho passam a ser transferidos automaticamente para as máquinas.

Com a redução do número de etapas no processo de gravação de chapas de seis para 
dois, só é preciso retirar a chapa do armazenamento e movê-la para o Pre-Load Plate 
no PlateFeeder. O restante do fluxo de trabalho – preparação e mesclagem do arquivo, 
gravação e exposição – é gerenciado automaticamente com apenas dois dispositivos.
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1. Automation Engine da Esko – Device Manager

O Automation Engine da Esko é um software de 
fluxo de trabalho de alto desempenho, fácil de usar 
e que automatiza, padroniza e melhora todo o fluxo 
de trabalho de pré-impressão, desde o arquivo de 
entrada até a produção final da chapa flexográfica. 
Em relação ao estágio de gravação de chapas pro-
priamente dito, o Automation Engine oferece uma 
ampla variedade de ferramentas que automatizam o 
processo em uma gravadora Crystal CDI e expositoras 
Crystal XPS, possibilitando a produção ininterrupta 
de chapas flexográficas com total controle.

Em primeiro lugar, com o Device Manager, os usuários 
que precisam saber o status de um trabalho na fila 
do dispositivo podem fazer isso sem sair de suas 
mesas, eliminando a necessidade de verificações 
manuais durante o processo. 

É rápido e fácil colocar trabalhos nas filas, e elas 
podem ser modificadas conforme necessário. Essa 
automação não só ajuda a economizar um tempo 
valioso para o operador, minimizando a necessidade 
de realizar tarefas interativas e demoradas, como 
também virtualmente elimina os erros nos processo 
de gravação de chapas e agiliza a transferência para 
o departamento de envio ou impressão. 

Com o Device Manager, os operadores também podem 
obter feedback detalhado sobre as chapas expostas, 
incluindo fatores de desperdício e lapsos de tempo. 
Eles também podem obter informações sobre a 
utilização e o tipo da chapa, taxas de desperdício, 
quantidade de tempo para expor a chapa mesclada, 
resolução e tecnologia de gravação de imagens. 

A conectividade possibilitada pelo Device Manager 
fornece aos operadores o feedback necessário para 
otimizar ainda mais os futuros trabalhos.

Todas essas informações também podem ser enviadas 
para qualquer sistema externo através de fluxos de 
trabalho iniciados automaticamente em eventos 
específicos da CDI e entregues através de arquivos 
XML, chamadas de serviço web ou interação direta 
com banco de dados, se necessário.

“Queríamos investir em uma solução de 
software que permitisse aumentar a 
produtividade sem aumentar a equipe e, 
ao mesmo tempo, tornasse o processo 
livre de erros, controlado e sustentável.”

 − Anıl Ağcabay, especialista em automação,  
departamento de reprografia, Biriz Ambalaj, Turquia
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2. Automation Engine da Esko – Módulo Flexo Platemaking

3. Tecnologia da CDI Crystal XPS da Esko
Com o objetivo final de superar o desafio de 
manter a qualidade, velocidade e menor custo 
da chapa, a combinação da gravadora flexográ-
fica CDI Crystal com a expositora XPS Crystal 
proporciona um fluxo de trabalho de gravação 
de chapas flexográficas ideal e consolidado 
com o maior retorno de investimento. 

Redefinidas do zero, a integração e auto-
mação dos processos de gravação digital de 
imagens e de exposição LED UV aumentam a 
consistência e facilitam o uso de modo geral 
para os operadores de pré-impressão. Essa 
solução não apenas otimiza o tempo valioso 
deles, mas também reduz a manutenção e 
o tamanho do equipamento flexográfico, 
mantendo os custos em um patamar mínimo.

A CDI Crystal XPS se destaca em eficiência 
e oferece benefícios únicos:
• Reduz as etapas manuais em cerca de 50%
• Reduz os erros em cerca de 50% – menos 

desperdício de chapas
• Reduz o tempo gasto pelo operador em 

cerca de 73%

Para obter mais informações sobre os bene-
fícios da tecnologia integrada da CDI Crystal 
XPS, acesse esko.com/cdi-crystal-xps

O Módulo Flexo Platemaking foi desenvolvido 
para oferecer um fluxo de trabalho de gravação 
de chapas totalmente automatizado, desde os 
arquivos RIPped, passando por todo o processo 
até a chapa exposta em uma CDI Crystal XPS, 
sem intervenção do operador. 

Esse processo totalmente digitalizado, auto-
matizado e conectado elimina a etapa de 
preparação do arquivo para os convertedores, 
que normalmente usam um ou dois tipos de 
chapa. Para as clicherias mais movimentadas, 
que precisam tomar muitas decisões de última 
hora, a mesclagem semiautomatizada também 
está disponível.

Com uma produção automatizada de chapas 
e a possibilidade de reduzir a intervenção 
humana, é possível reduzir os custos sig-
nificativamente eliminando intervenções 
manuais e diminuindo o tamanho da equipe. 
A automatização também otimiza o uso da 
chapa, minimizando desperdícios de material e 
provenientes de erros humanos. Atualmente, as 
chapas inteiras custam de 100 a 200 euros/m2:  
a economia pode ser significativa!

https://www.esko.com/pt/products/digital-flexo-platemaking/cdi-crystal-xps
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4. PlateHandler da Esko
Finalmente, no depósito de chapas, um ope-
rador de pré-impressão geralmente precisa 
controlar vários dispositivos para produzir 
uma chapa, o que demanda tempo e atenção 
consideráveis e, normalmente, aumenta o 
risco de erros. 

Com a incorporação do PlateHandler da Esko, 
um robô conecta a unidade de gravação CDI 
Crystal à tecnologia de exposição da XPS 
Crystal, reduzindo o número de pontos de 
contato do operador e os custos operacionais 
e eliminando a necessidade de um indivíduo se 
locomover entre as máquinas para transferir 
o material nas várias etapas do processo de 
produção da chapa.

A integração do equipamento de gravação 
de chapas com o PlateHandler da Esko libera 
até 50% do tempo geral dos operadores de 
pré-impressão, que podem se dedicar a outras 
tarefas que agreguem um valor maior, como 
controle de qualidade e armazenamento e 
montagem de chapa. O equipamento também 
pode ser usado para automatizar o processo 
de gravação de chapas.

“Agora, em vez de mover as chapas de uma 
máquina para outra, temos um processo 
tota lmente simplif ic a do,  integ r a do e 
automatizado, e basta apertar um botão 
para operar o sistema.”

 − André Vandepitte, gerente de pré-impressão, Reynders, Bélgica
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5. PlateFeeder-S da Esko
O PlateFeeder-S da Esko foi desenvolvido 
para solucionar vários problemas comuns em 
locais onde tipicamente ocorre a gravação 
de chapas. 

Em primeiro lugar, quando as chapas são trans-
feridas manualmente do armazenamento para 
a CDI, elas podem ser facilmente danificadas e 
deformadas. O PlateFeeder-S permite que as 
chapas sejam transportadas sem deformações. 
E o mais importante, a mesa pode ser inclinada 
para passar por portas e ser encaixada na CDI 
para realizar o posicionamento ideal da chapa 
e a conexão digital com a CDI Crystal. 

Em segundo lugar, como o operador precisa 
realizar várias tarefas durante o processo de 
gravação de chapas, a gravadora de imagens 
pode ficar ociosa entre os trabalhos, reduzindo 
a capacidade de utilização. A integração 
do PlateFeeder-S ao setup permite o posi-
cionamento de uma chapa adicional para o 
transporte automaticamente para a CDI Crystal 
assim que estiver disponível, aumentando, 
assim, a produtividade. 

Além disso, agora, o operador só precisa 
cuidar da máquina uma vez a cada ciclo de 
gravação para carregar uma nova chapa e 
descarregar a chapa exposta da XPS Crystal. 
Dessa forma, o operador ganha mais flexibili-
dade no gerenciamento de outras tarefas, por 
exemplo, controle de qualidade, operação de 
equipamentos de processamento ou corte 
de chapas. 

Por fim, as chapas sempre precisam ser posi-
cionadas com precisão para evitar danos. 
O posicionamento manual é propenso a 
erros e pode ser bastante demorado. Com o 
PlateFeeder-S, após ser inserida, a chapa fica 
visível no touchscreen da CDI e se integra ao 
fluxo de trabalho automatizado, permitindo 
que o operador posicione uma nova chapa 
a qualquer momento durante o processo de 
gravação de 15 minutos. Os sensores inte-
grados do PlateFeeder-S também asseguram 
o carregamento preciso da chapa por meio 
do PlateHandler, evitando desperdícios e 
outros erros. 

Com a chapa pré-carregada, o PlateFeeder-S 
elimina 100% do tempo ocioso de carregamento 
de chapas na CDI Crystal XPS, resultando na 
gravação ininterrupta de chapas, redução da 
ociosidade do sistema em até 40% e redução 
de 40% nos pontos de contato humano. 

Uma CDI Crystal XPS com o PlateHandler e o 
PlateFeeder-S trabalhando continuamente 
proporciona uma excelente produtividade e 
exige atenção mínima do operador. O impacto 
geral pode ser um aumento na produtividade 
da gravação de chapas em até 15%.
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Os benefícios da automação 
completa da gravação de chapas

Como líder global do setor de tecnologia de 
hardware e software de pré-impressão de 
embalagem, a Esko escuta seus clientes e 
entende os desafios que eles enfrentam para 
atender às demandas atuais do mercado. Ao 
desenvolver um processo de pré-impressão 
e gravação de chapas totalmente integrado e 
automatizado, a Esko permite que as empresas 
garantam uma ampla variedade de benefícios, 
o que desfaz os mitos sobre não ser possível 
combinar alta qualidade com alta velocidade e 
custos mais baixos. Ao investir em automação 
e conectividade, os clientes da Esko ganham 
vantagem competitiva significativa.

Através da integração do software Automation 
Engine da Esko (incluindo o módulo Flexo 
Platemaking e o Device Manager) e da tecno-
logia de hardware da CDI Crystal XPS da Esko 
com a alimentação e manuseio automatizados 
de chapas, as empresas podem desenvolver 
uma produção com um mínimo de intervenção 
humana, aumentando significativamente a 
qualidade e eficiência de seus processos e 
reduzindo custos.

De fato, uma CDI Crystal XPS equipada com 
PlateHandler e PlateFeeder-S aumenta a 
eficiência dos operadores em cerca de 75% 
e liberando 50% do tempo deles.

E o mais importante, o fluxo de trabalho inte-
grado de hardware e software agora também 
permite economizar aproximadamente 5 
minutos por chapa na mesclagem, e a visibi-
lidade do desempenho do equipamento pode 
ser melhorada através de dados estatísticos 
claros e disponíveis ao toque de um botão. 
Com relatórios sempre atualizados, é possível 
reduzir o tempo gasto em ligações telefônicas 
ou reuniões de produção sobre a entrega 
de trabalhos. A tomada rápida de decisões 
pode ser feita pela equipe de pré-impressão, 
aumentando ainda mais a eficiência.

O novo processo ininterrupto de gravação de 
chapas também significa que as máquinas não 
precisam parar para a entrada de dados de 
trabalho, alimentação de material ou manuseio 
de chapas, resultando em menos tempo de 
parada e de ociosidade do equipamento, o 
que aumenta a eficiência global do equipa-
mento (OEE).

Por fim, com uma menor necessidade de 
atenção do operador e de intervenção manual, 
ocorrem menos erros humanos e desperdí-
cios, o que aumenta a precisão e a qualidade, 
assegurando a satisfação do cliente. A equipe 
de pré-impressão também tem mais tempo 
para tarefas de maior valor agregado e, assim, 
você pode garantir a qualidade do produto e 
a satisfação da equipe! 

Resumindo, as empresas que procuram migrar 
para os princípios da Indústria 4.0 estão no 
caminho certo com a digitalização, auto-
mação e conectividade oferecidas pela CDI 
Crystal XPS com PlateHandler e PlateFeeder-S. 
Essa abordagem de integração permite que a 
moderna função de pré-impressão impulsione 
a qualidade e os serviços prestados com um 
maior retorno sobre o investimento. Assim, 
a operação de pré-impressão pode dar uma 
valiosa vantagem em uma indústria de emba-
lagens global cada vez mais competitiva.

Para obter mais informações, acesse  
esko.com/pt/cdi-crystal-xps

https://www.esko.com/pt/products/digital-flexo-platemaking/cdi-crystal-xps
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Sobre a Esko
A Esko, uma empresa Danaher, é fornecedora e líder mundial de soluções integradas de har-
dware e software que digitaliza, automatiza e conecta o processo de lançamento no mercado 
de bens de consumo.

Para os donos de marcas de produtos farmacêuticos e bens de consumo embalados (CPG), a 
plataforma colaborativa de criação de conteúdo da Esko para embalagens, etiquetas e materiais 
de marketing leva até as equipes de marketing, imagem de marca, regulação e embalagens 
as ferramentas necessárias para aumentar a produtividade, reduzir os custos, poupar tempo 
nos seus processos de criação de conteúdo e cumprir os prazos dos projetos de marketing e 
embalagens.

Para os fabricantes de embalagens, a gama de soluções da Esko de pré-impressão, gravação 
de chapas flexográficas e inspeção de impressão conecta pessoas, processos e ferramentas, 
além de dar vida aos produtos de consumo com precisão, qualidade, eficiência e rapidez.

Nove em cada dez embalagens das principais marcas são produzidas por clientes da Esko. 

Com sede em Gent, na Bélgica, a Esko está presente em todo o mundo com uma dedicação 
única a embalagens e etiquetas em que os consumidores podem confiar.

Conheça mais sobre a Esko e nossas soluções. Visite www.esko.com/pt
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