
Whitepaper

Novas regulamentações de codificação da 
União Europeia para os fabricantes de artigos 
de confeitaria congelados

Novas regulamentações de codificação da União 
Europeia para picolés congelados e sorvetes embalados –  
você tem até o final de 2014 para ajustar-se.

Um ano para se preparar para aplicar codificações com 
clareza e confiabilidade máximas ao menor preço, com o 
menor tempo de inatividade e o mínimo de interrupções 
na linha.
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A UE requer a codificação de 
todos os gelados embalados à 
venda para os consumidores 
na UE.

O prazo para a aplicação dessa codificação é 
dezembro de 2014. 

Em dezembro de 2014 entra em vigor uma nova 
regulamentação da União Europeia (definida na 
diretiva da UE 2000/13/EC) que determina que todos 
os fabricantes de gelados embalados devem codificar 
todos os seus produtos enviados para o varejo, como 
pacotes de gelados.

A finalidade dessa regulamentação é garantir que os 
gelados vendidos em pacotes para os consumidores 
em qualquer parte da UE — isso inclui o varejo de 
gêneros alimentícios e o setor de alimentação fora do 
lar, como restaurantes, cafeterias, parques temáticos 
e lojas locais — apresentem códigos corretos de 
acordo com o uso atual para atender os requisitos da 
legislação sobre apresentação das informações de 
validade para os clientes.

A codificação será aplicada à embalagem que será 
vendida ao consumidor. 
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Outra diretriz sobre o tamanho da 
fonte acompanha essa regulamentação 
para garantir que o uso atual seja 
inteligível para todos os clientes
Embora tenha até dezembro de 2014 para implementar esta importante regulamentação, 
alguns fabricantes fazem as alterações nas suas linhas antes para assumirem a dianteiras 
e aproveitarem as oportunidades que a conformidade pode trazer.

Definição do  
tamanho da  
fonte 

O que deverá ser 
codificado 
Entre os produtos a serem marcados estão:

•	 Gelado	pré-embalado
•	 Gelado	de	palito
•	 	Gelado	de	frutas
•	 Gelados
•	 Frozen	yogurt
•	 Potes	de	gelado	(potes	pequenos/porção	

individual – vendidos em cinemas, etc.)

De entre os substratos a serem marcados 
estão:

•	 Filmes	flexíveis 
•	 Papéis	metálicos 
•	 Papelão 
•	 Papel 
•	 Plásticos

Exemplo de diretrizes de tipo

As	datas	de	validade	devem	ser	impressas	no	
pacote	ou	na	etiqueta,	garantindo	a	leitura	
legível,	em	caracteres	com	tamanho	de	fonte	
cuja	altura-x	seja	igual	ou	superior	a	1,2	mm.

Veja o exemplo de altura-x abaixo:
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Menor custo

Com a regulamentação, você precisará de 
pelo menos mais uma solução de codificação 
por linha. Levando todas as linhas em 
consideração, o investimento será 
significativo. Portanto, é essencial ter uma 
solução eficiente com bom custo total de 
propriedade. O custo da codificação 
dependerá muito do layout da linha e dos 
produtos que passam por ela.

Como	a	maioria	das	linhas	produz	diversos	
produtos	no	formato	de	fila	e	algumas	chegam	
a	ter	até	12	pistas,	é	essencial	garantir	que	todos	
os	produtos	sejam	codificados	com	clareza	e	
precisão	sem	diminuir	a	velocidade	da	produção.	
Embora	a	maior	parte	das	tecnologias	de	
codificação	precise	de	uma	unidade	de	
impressão	por	pista	ou	a	integração	de	um	
sistema	transversal,	um	laser	pode	gerenciar	
diversas	pistas	em	cada	codificador.	

Os custos fixos de funcionamento, como os itens 
consumíveis	e	a	manutenção,	variam	de	acordo	
com as tecnologias de codificação e cada 
tecnologia	tem	seus	prós	e	contras	de	acordo	
com	cada	aplicação	de	empacotamento.	
Conhecer	os	benefícios	das	diferentes	soluções	
de	codificação	ajudará	a	optar	pela	solução	mais	
adequada	às	necessidades	da	sua	empresa.

As	linhas	podem	variar	de	trocas	breves/rápidas	a	
produtos	grandes.	A	escolha	da	tecnologia	de	
codificação deve oferecer a funcionalidade 
adequada	com	o	máximo	de	eficiência.

Tempo de inatividade 
mínimo

O tempo de inatividade da produção pode 
ser de um destes tipos:

Planeado (deve ser minimizado)

A	manutenção	geral	do	equipamento	de	
processamento,	incluindo	os	procedimentos	de	
lavagem,	é	uma	atividade	regular	aceita.	 
A manutenção da tecnologia de codificação não 
deve	aumentar	o	tempo	de	inatividade.	 
A	manutenção	dos	equipamentos	de	codificação	
deve	estar	de	acordo	com	o	tempo	de	
inatividade	planeado.	

Não planeado (deve ser eliminado)

O	tempo	de	inatividade	não	programado,	
resultante	de	erros	de	codificação,	agora	pode	
ser solucionado com o uso de tecnologias de 
codificação modernas com recursos integrados 
de	segurança	da	codificação	que	ajudam	a	
evitar	entradas	incorretas	do	operador	a	fim	de	
diminuir	os	erros.	Além	disso,	o	diagnóstico	
integrado	faz	pesquisa	detalhada	para	descobrir	
a	causa	raiz	do	tempo	de	inatividade	não	
planejado	para	que	você	possa	eliminar	o	
problema	e	alcançar	melhorias	que	possam	ser	
mantidas.

Os	produtos	saem	e	entram	em	congeladores	
com	frequência	durante	todo	o	processo	de	
empacotamento.	Por	isso,	o	tempo	de	operação	
é	fundamental	nesse	ambiente.	Os	custos	de	
limpeza	e	reinício	são	consideráveis	se	for	
necessário	interromper	a	linha	devido	a	falhas	
no	codificador.	É	essencial	manter	o	tempo	de	
inatividade	mínimo.

Mínimo de interrupções

•	 	A	linha	de	codificação	deve	estar	em	sincronia	
com	a	sequência	de	embalagens.	A	tecnologia	
de codificação deve ser integrada 
prontamente	à	linha,	sem	agregar	tempo	à	
produção	nem	interromper	os	estágios	da	
produção.	

•	 	A	limpeza	e	a	manutenção	regulares	devem	
enquadrar-se	nos	cronogramas	de	
manutenção existentes.

•	 	O	equipamento	deve	ser	instalado	fora	do	
caminho	dos	processos/maquinários	de	
limpeza,	o	que	pode	influenciar	a	integração.	
No	entanto,	muitos	novos	sistemas	têm	as	
classificações	de	IP	necessárias	para	operar	
normalmente	nos	ambientes	de	lavagem	
mais adversos.

•	 	A	manutenção	da	marca	requer	códigos	que	
causem	o	mínimo	possível	de	interrupções	ou,	
até	mesmo,	complementem	o	design	e	a	arte	
da	embalagem.	As	bandas	de	codificação	
coloridas são um uso criativo da tecnologia de 
marcação	para	diferenciar	os	produtos,	o	que	
informa	ao	cliente	o	nível	de	frescor	do	
produto.

A escolha ideal da tecnologia de marcação deve 
estar em sintonia com a linha, funcionar com os 
processos	rotineiros	e	melhorar	a	aparência	da	
embalagem.

Garanta o funcionamento da 
linha e o fluxo dos lucros
Essa regulamentação da União Europeia pode representar 
um grande investimento em novos sistemas de codificação 
e, como em qualquer investimento em processos novos, é 
essencial fazer a melhor escolha possível.

Ao escolher a melhor opção de codificação, verifique se você pode alcançar 
qualidade e confiabilidade máximas ao menor preço, com o menor tempo 
de inatividade e o mínimo de interrupções na linha.

Vamos examinar com mais detalhes desses fatores:
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Fazendo a escolha 
certa em tecnologia de 
codificação

Impressora de transferência térmica (TTO) 

A	TTO	é	a	opção	adequada	para	produtos	com	
uma	só	unidade	que	usam	somente	filmes	
flexíveis	e	papéis	metálicos	como	substrato.	
Essas	linhas	precisam	de	diversas	TTOs	ou	uma	
TTO	em	um	mecanismo	transversal	para	marcar	
os	diversos	códigos	a	300	dpi.	A	TTO	oferece	
marcação	de	alta	qualidade	e	alta	resolução	que	
pode	ser	aplicada	ao	filme	antes	do	
empacotamento	dos	produtos.	Assim,	o	
equipamento	de	codificação	fica	separado	do	
processo	de	empacotamento.	

A	capacidade	de	imprimir	códigos	com	essa	alta	
resolução	pode	ajudar	a	garantir	que	o	uso	atual	
não	prejudique	o	design	da	marca.	Com	12	
ribbons	coloridos	diferentes,	é	possível	escolher	a	
cor	que	melhor	complementa	a	arte	existente.

Ao	usar	TTO	é	preciso	levar	em	consideração	que	
haverá	um	elemento	a	ser	adicionado	ao	tempo	
de	inatividade	planejado,	necessário	para	o	
preenchimento	do	ribbon.

Jato de tinta contínuo (CIJ)

O	CIJ	pode	minimizar	as	interrupções,	pois	o	
ponto	central	pode	ser	instalado	na	linha	a	até	
seis	metros	da	impressora,	eliminando	a	
necessidade de modificar a configuração da 
linha existente. Os recursos integrados de 
segurança	da	codificação	e	o	diagnóstico	
integrado	disponíveis	nas	modernas	inovações	
de	CIJ	podem	praticamente	eliminar	os	erros	de	
codificação	e	a	causa	do	tempo	de	inatividade	
não	planeado.	Com	algumas	impressoras	CIJ	
novas,	os	clientes	podem	ter	até	14	mil	horas	de	
funcionamento	antes	da	manutenção	planeada.

Além	disso,	a	tecnologia	de	jato	de	tinta	
moderna diminui drasticamente a necessidade 
de	manutenção	contínua	e	simplificou	os	
procedimentos	de	troca	de	tinta.
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Laser

O	laser	oferece	uma	solução	completa	para	diversas	linhas	de	
produção	que	trabalham	com	diversos	produtos	e	substratos.	 
O	laser	é	uma	tecnologia	que	pode	ser	usada	em	todas	as	
aplicações	e	oferece	uma	excelente	relação	custo-benefício,		
apesar	do	investimento	de	capital	inicial	mais	alto.

Os três principais motivos para considerar a adoção do 
laser:

1.			A	codificação	a	laser	é	ideal	para	linhas	de	produção	com	
diversas	pistas.	Com	o	amplo	espaço	de	marcação,	é	
possível	aplicar	códigos	em	toda	a	linha,	marcando	diversos	
produtos	ao	mesmo	tempo.	Como	por	exemplo,	uma	linha	
grande	de	produção	de	gelados	tem	seis	pistas	na	
máquina,	mas	faz	duas	indexações	e,	por	isso,	requer	a	
marcação	de	12	códigos.	É	possível	fazer	isso	com	dois	
lasers	usando	um	espaço	de	marcação	grande	ou	com	seis	
jatos	de	tinta	contínuos	em	um	sistema	transversal.	
(Cálculo	de	investimento	de	dois	em	vez	de	seis).

2.		É	possível	aplicar	códigos	claros	e	permanentes	sem	
precisar	usar	tintas	nem	fluidos,	o	que	remove	os	VOCs	
(compostos	orgânicos	voláteis)	do	processo	de	codificação,	
eliminando	as	preocupações	com	a	contaminação	dos	
alimentos.	A	qualidade	do	código	é	muito	superior	e	pode	
ser	implantada	para	complementar	produtos	coloridos	e	
com marcas conhecidas.

3.		Boa	relação	custo-benefício.	Embora	o	investimento	inicial	
seja	mais	alto	com	base	em	cada	sistema,	os	custos	de	
funcionamento	podem	ser	inferiores	aos	custos	de	outras	
soluções	de	codificação	(não	é	necessário	usar	produtos	
consumíveis,	praticamente	não	há	tempo	de	inatividade,	
os	custos	de	manutenção	fixos	são	limitados	e	a	qualidade	
do	código	é	confiável	para	reduzir	o	retrabalho	ou	refugo).	

A melhor opção de 
tecnologia de codificação 
para suas operações 
fornecerá códigos nítidos 
e confiáveis como e onde 
necessário com relação 
custo-benefício ideal, além 
de interrupções, tempo de 
inatividade e custos mínimos.

Novo campo de 
marcação maior

~485 mm
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m
m

Grandes espaços de marcação podem codificar 
diversos produtos simultaneamente
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A tranquilidade é oferecida como padrão

A Videojet é líder mundial em soluções industriais de codificação e 
marcação, como mais de 325 mil impressoras instaladas em todo o 
mundo. Veja o porquê…

Sede	global

Escritórios	de	vendas	e	serviços	
da	Videojet

Produção	e	desenvolvimento	de	
produtos

Países	com	vendas	e	serviços	da	
Videojet

Países	com	vendas	e	serviços	da	
Videojet	para	parceiros

•	 Usamos	mais	de	40	anos	de	experiência	global	para	
ajudá-lo	a	especificar,	instalar	e	utilizar	a	solução	com	a	
melhor	relação	custo-benefício,	a	mais	ideal	para	as	suas	
operações.

•	 Fornecemos	uma	ampla	linha	de	produtos	e	tecnologias	
que	fornecem	resultados	tangíveis	em	uma	ampla	linha	de	
aplicações.	

•	 Nossas	soluções	são	altamente	inovadoras.	Estamos	
comprometidos	em	investir	em	novas	tecnologias,	em	
pesquisa	e	desenvolvimento	e	no	aprimoramento	contínuo.	
Mantemos	a	dianteira	no	nosso	setor	para	ajudá-lo	a	fazer	
a mesma coisa no seu.

•	 Conquistamos	nossa	reputação	pela	confiabilidade	a	longo	
prazo	dos	nossos	produtos	e	pelo	nosso	excelente	
atendimento	aos	clientes,	para	que	você	possa	escolher	a	
Videojet	e	relaxar.

•	 Nossa	rede	internacional	conta	com	mais	de	3	mil	
funcionários	e	mais	de	175	distribuidores	e	OEMs	em	 
135	países.	Por	isso,	quando	e	onde	você	estiver	pronto	
para	atuar,	nós	estaremos	prontos	para	atendê-lo.


