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Escassez de matéria- 
-prima e fornecimento 
não confiável

Aumento de preços

Falta de operadores 
experientes

Instabilidades no 
planejamento e produção

Quer aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e, o mais importante, 
diminuir a quantidade de materiais valiosos que vai para o lixo?  
Uma solução de inspeção fornece as ferramentas para superar os 
desafios do setor e, com ela, você pode fazer tudo isso. 

Os últimos anos trouxeram tempos difíceis para a maioria dos setores, e o nosso não foi exceção. 

A pandemia da Covid-19 causou, para dizer o mínimo, um grande estrago nas cadeias de suprimentos e trouxe 
uma série de desafios únicos e inesperados, alguns dos quais você talvez nunca tenha enfrentado antes. Para 
convertedores de impressão como você, estes provavelmente foram os problemas mais preocupantes: 

Como minimizar o desperdício 
de matéria-prima
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Nesse ambiente imprevisível proteger a continuidade dos 
negócios é essencial para você e para seus clientes. E é isso 
que gera fidelidade do cliente e mantém você no mercado. 
Sim, esse é o principal fator que mantém os trabalhos, os gastos e a confiança dos seus clientes 
na sua empresa, e não na concorrência. Com milhares de convertedores para escolher entre 
cadeias de suprimentos flexíveis em todo o mundo e a liberdade proporcionada pelo e-commerce, 
o seu cliente tem uma infinidade de opções. 

Sempre que você recebe um trabalho do seu cliente, ele está confiando em você e  
contando com você para oferecer três coisas: 

Qualidade

A mercadoria que 
ele pediu, com os 
padrões que ele 
espera.

Quantidade
A quantidade exata 
que ele pediu.  
Nem mais, nem 
menos. 

Entrega  
no prazo
Seu cliente precisa 
que você entregue a 
mercadoria no prazo 
para que ele possa 
manter o próprio 
cronograma. 

Levando tudo isso em conta, fica claro que seu cliente não está simplesmente comprando seus 
materiais ou serviços. O serviço que você fornece é uma apólice de seguro para a continuidade 
dos negócios dele. Com as inconsistências dos últimos dois anos em particular, garantir a 
continuidade dos negócios tornou-se uma prioridade. 
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Para satisfazer seus clientes e garantir que você sempre 
fornecerá mercadorias de qualidade, nas quantidades 
acordadas e no prazo, você precisa não só encontrar soluções 
para superar os desafios que mencionamos, mas também uma 
forma de prosperar nesse novo mundo. Veja como seu sistema 
de inspeção pode ajudar você…

Superando  
desafios

Escassez de material 
O maior dos problemas. Estamos todos 
passando por disrupturas em nossas cadeias 
de suprimentos. Você, seus fornecedores, seus 
clientes, seus parceiros – está afetando a todos. 

Por um lado, os convertedores estão sendo 
forçados a comprar materiais em pequenos lotes 
e com prazos de entrega mais longos. Por outro, 
as marcas estão colocando muito mais pedidos 
para aumentar seus estoques de segurança. 
Isso significa que, em vez de os trabalhos 
ficarem mais curtos a cada ano – uma tendência 
que reconhecemos e aceitamos – agora estão 
ficando mais longos. 

A escassez de material não só torna 
extremamente difícil garantir a entrega de um 
trabalho no prazo, mas como também significa 
que você está sendo forçado a trabalhar com 
materiais substitutos ou imprimir o mesmo 
trabalho com diferentes substratos, criando um 
mundo de novos e indesejados problemas de 
qualidade.

Ao usar seu sistema de inspeção…
Você minimiza o desperdício porque elimina reimpressões e 
rejeições de clientes ao fazer uso de um controle de processos 
em linha consistente, além da garantia da qualidade. Um sistema 
de inspeção supervisiona a qualidade da sua produção e, quando 
instalado integrado à impressora, garante que seus operadores 
não imprimam materiais defeituosos que resultem em embalagens 
inutilizáveis. Nenhum material de má qualidade sai da sua empresa. 
Seus clientes não reclamam, você não atrasa nenhuma entrega nem 
precisa reimprimir qualquer trabalho. 

Se, devido à escassez de material, você também estiver usando 
materiais substitutos, seu sistema de inspeção minimiza os riscos –  
garantindo que a qualidade permaneça consistente nos diferentes 
substratos. 

Você também reduz drasticamente o tempo de set-up da inspeção 
e o desperdício na pré-produção, minimizando a entrada manual de 
dados de trabalho, reduzindo o risco de erro humano e sendo capaz 
de alternar trabalhos de forma muito mais rápida.
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Contratando operadores 
experientes 
Hoje em dia é muito difícil montar uma equipe. 
Você quer operadores experientes, mas não é 
fácil encontrá-los.

Atualmente, a falta de uma equipe qualificada 
e experiente é um problema que todo mundo 
enfrenta. Com diversas pessoas buscando novas 
oportunidades de carreira ou se aposentando, o 
setor se depara com uma escassez de pessoal. 

Isso, combinado com demorados processos de 
treinamento e integração, afeta diretamente 
a sua eficiência operacional – novamente, 
dificultando a entrega de trabalhos dentro do 
prazo e com os padrões de qualidade exigidos. 

Ao usar seu sistema de inspeção…
Você elimina a configuração manual de trabalhos, incluindo o upload 
manual de PDFs e a marcação de códigos de barra, linhas de corte, 
regiões de interesse e sensibilidades do sistema. Você também pode 
dizer adeus às tarefas de controle de qualidade offline. Não é mais 
necessário usar equipamentos de controle de qualidade offline nem 
pools de amostras para garantir que a qualidade é a desejada, ou 
seja, seus operadores podem se concentrar em outras tarefas e você 
reduz os pontos de risco de erro humano. 

Seus operadores passam a ter uma classificação clara entre defeitos 
repetitivos, que sinalizam para um problema de produção, e defeitos 
aleatórios e pontuais, o que permite que eles concentrem seu tempo 
e energia em problemas que realmente possam resolver.

Você também poderá conectar dados de várias impressoras e 
sistemas de inspeção em sua instalação, de forma centralizada – 
normalmente seu gerenciador de fluxo de impressão. Você pode 
facilmente fazer uma análise cruzada de desempenho por operador, 
impressão e turno. O gerente de controle de qualidade também 
tem total transparência em relação a todas as ações e decisões dos 
operadores, como a alteração das sensibilidades ou dos limites de 
qualidade. Esses insights ajudam você a tomar decisões de negócios, 
incluindo a definição de KPIs realistas para os membros da equipe ou 
a identificação de quais operadores precisam de mais treinamento. 

Sem precisar contratar mais pessoas, você descobre que pode 
aumentar sua produção, a eficiência e a satisfação no trabalho dos 
seus operadores.

Instabilidades no 
planejamento e produção 
É difícil manter a consistência na produção e as 
causas são diversas: desde a indisponibilidade 
de materiais até um operador que testa positivo 
para Covid e faz com que um turno inteiro de 
funcionários fique em casa. No momento, você 
não tem controle sobre os recursos de produção, 
e isso afeta negativamente as entregas dentro 
do prazo. 

Ao usar seu sistema de inspeção…
Você impede que materiais de má qualidade saiam da sua empresa, 
ou até mesmo que sejam impressos. Com a previsão de defeitos, 
seus operadores resolvem facilmente desvios de cor, recebendo um 
alerta, em tempo real, quando um desvio está prestes a exceder o 
limite alerta da qualidade. O operador pode então tomar as medidas 
necessárias para aplicar ações corretivas sem parar a impressão. 
Isso significa que você não precisa se preocupar com reimpressões 
atrasando suas entregas. Você não precisará reatribuir o tempo do 
equipamento ou do operador para priorizar uma reimpressão que 
você não esperava e para a qual não tem capacidade. 

Você também ganha uma visão mais abrangente e precisa de 
seus fluxos de trabalho, permitindo que você identifique e elimine 
ineficiências, e que esteja preparado para qualquer eventualidade. 
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Aumento de preços 
Para colocar de forma simples: tudo agora custa 
mais. Recentemente, vimos aumentos de 50% 
nos preços da resina, 20% em adesivos e 300% 
em plásticos autoadesivos, só para dar alguns 
exemplos. E isso só em relação aos materiais. 
Claro que os preços do transporte também estão 
aumentando rapidamente. 

Para você, isso significa mudanças inevitáveis 
nas estruturas de preços e conversas difíceis 
com os donos de marca. Todos estão sentindo 
a pressão e, por isso, nunca foi tão importante 
buscar formas de evitar o desperdício de 
materiais cada vez mais caros. 

Ao usar seu sistema de inspeção…
Você aumenta a velocidade operacional da sua impressora e 
rebobinadora sem se preocupar se irá pular defeitos do processo, 
maximizando o tempo de produtividade da rebobinadora e reduzindo 
o número de paradas. 

Seus operadores podem ver facilmente uma medição em linha 
precisa da produção de material sem defeitos, e em tempo real, o que 
significa que eles podem parar a impressão assim que alcançarem 
a qualidade de impressão desejada, sem desperdiçar materiais 
valiosos que podem ser usados no próximo trabalho.

E, com as melhorias no controle de qualidade e de processos, você 
evitará erros e reimpressões dispendiosos. 

Simplificando, você produz mais, em menos tempo, com menos 
desperdício e com a mesma quantidade de funcionários. Ou seja, 
você pode processar mais trabalhos e ainda preserva suas  
margens operacionais. 

Quer saber mais sobre como  
um sistema de inspeção pode ajudar  
seus negócios?

Visite nosso site www.esko.com/pt
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Sobre a Esko
A Esko é uma fornecedora global de soluções integradas de hardware e software que aceleram o 
processo de lançamento de bens de consumo no mercado.

As soluções da Esko permitem que todas as partes envolvidas no processo trabalhem com 
eficiência e produzam conteúdos de marketing e embalagens de alta qualidade, sem retrabalho e 
sempre dentro do prazo.

Nosso objetivo é facilitar o gerenciamento de embalagens, rotulagem, regulamentação e conteúdo 
de marketing para as empresas farmacêuticas e de bens de consumo embalados (CPG). Com a 
nossa plataforma de gerenciamento de embalagens, as equipes de produção de embalagens e de 
marketing da marca podem aumentar a produtividade, reduzir os custos e economizar tempo.

Digitalizamos, automatizamos e conectamos todo o processo de produção de impressão com 
soluções de software e hardware para design CAD, processos de pré-impressão, produção 
de chapas flexográficas e inspeção de impressão para clicherias de embalagens e etiquetas, 
provedores de serviços de pré-mídia e convertedores.

Quer saber mais sobre como um sistema de inspeção pode ajudar seus negócios? 
Visite nosso site www.esko.com/pt
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