
Nota técnica

Para que um produto saia da linha de produção e chegue até o consumidor, muitas vezes, é preciso que viaje em 
embalagens individuais por meio de uma caixa. A gestão de informações sobre o conteúdo de uma caixa, quer 
seja um simples número de peça ou a data e origem de fabricação, é essencial tanto para o fabricante quanto 
para o cliente que receberá a caixa no estoque, assim como para todos os canais pelos quais o produto irá passar. 
Felizmente, as opções de codificação de caixas continuam a evoluir para atender às demandas de fabricantes, 
revendedores e clientes.

Opções de tecnologia para codificações de 
caixas
Como identificar efetivamente as datas e os 
inventórios e rastrear itens conforme eles 
se movem dentro ou fora de uma cadeia de 
suprimentos.
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Por que os fabricantes 
utilizam a codificação 
de caixas?

Objetivos de fornecimento interno
Quando uma caixa está sendo utilizada para o movimento e armazenamento 
dentro da própria empresa, os códigos geralmente são um número de embalagem 
simples e o conteúdo da caixa. Se os conteúdos são perecíveis, a data de fabricação 
e a validade também podem ser adicionadas para facilitar o preparo da produção 
ou seu armazenamento para futuramente ser embalada pelo cliente.

Objetivos de fornecimento externo
A codificação de caixas para fornecimento externo é mais complexa porque tem de 
acomodar as necessidades do produtor, as diretrizes do cliente ou da indústria.

Orientado para o produtor
Os produtores normalmente fornecem informações nas caixas para ajudar seus 
clientes, e os clientes de seus clientes, a identificar o conteúdo. Eles muitas vezes 
marcam suas caixas com logotipos e gráficos, juntamente com informações 
como nome do produto, número do produto, tamanho, número de peças e peso.

Orientado para o cliente
É cada vez mais comum que os clientes exijam códigos específicos – código 
alfanumérico ou de barras - nas caixas que recebem para fazer o controle de 
estoque, tanto no processo de recebimento quanto no de armazenamento. Se o 
cliente possuir um sistema de recebimento com leitura por máquina onde o 
conteúdo dos códigos de barras seja verificado e registrado em um sistema 
interno, o cliente será muito específico sobre o tipo e o conteúdo dos códigos de 
barras.

Orientado para diretrizes
Determinadas diretrizes industriais de codificação são altamente recomendadas 
para segmentos de mercados diferentes. Embora não seja legalmente 
obrigatório, o poder de um grupo industrial pode impulsionar a adoção ou 
padronização da codificação de caixas para atender a uma meta específica. Por 
exemplo, a Iniciativa de Rastreabilidade de Hortifrúti (PTI) exige a codificação 
específica de caixas no que sde refere ao conteúdo, à estrutura e à localização de 
modo a permitir que a rastreabilidade de produtos hortifrúti volte para a fonte 
original.

A codificação de caixas 
eficaz proporciona uma 
economia de tempo e 
dinheiro aos fabricantes e 
a seus clientes, reduzindo o 
desperdício.

Em alguns casos, os códigos são impressos 
para cumprir com as leis e regulamentos 
locais. Na indústria farmacêutica, estão sendo 
implementadas regulamentações em muitos 
países que exigem códigos específicos em 
caixas para o rastreamento em toda a cadeia 
de suprimento. Em outros setores, como 
produtos hortifrúti na América do Norte, os 
líderes de mercado estão se agrupando e 
propondo a padronização da codificação em 
caixas para os mesmos fins.
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Dados variáveis
Os dados variáveis permitem a mudança por lote, hora e data de 
produção, embalagens, linha de produção e muito mais. Tal como 
ocorre com dados fixos, os texto e códigos barra são os itens variáveis 
mais comuns. No entanto, em um esforço para reduzir o estoque, 
muitos produtores estão tratando os logotipos e gráficos como dados 
variáveis e imprimindo-os em linha.

Material/substrato da caixa
Os substratos de caixa são o terceiro fator a ser considerado na escolha 
de uma opção de codificação. As duas categorias básicas são porosas e 
não porosas. Os substratos porosos são normalmente caixas de papelão 
corrugado. Seja tipo kraft (marrom) ou branca, as caixas possuem uma 
superfície absorvente e porosa com ampla gama de opções de 
codificação.

Os substratos não porosos incluem película térmica, laminados 
melamínicos na cor argila e revestimentos extra, como vernizes. Estas 
caixas são utilizadas com frequência para a redução de custos (película 
térmica) ou para marca (laminados e revestimentos) onde a 
apresentação da caixa é importante para além de sua natureza 
logística (embalagens prontas para serem expostas na prateleira). As 
caixas não porosas possuem opções de codificação limitadas.

Dados fixos
Dados fixos são textos, códigos de barras e gráficos que não mudam 
de um lote de produto para outro. Historicamente, os dados fixos 
são usados nos produtos não perecíveis ou naqueles onde há 
necessidade de rastrear a fonte, a data de fabricação ou o lote de 
origem. Mas, como a responsabilidade aumentou na maioria dos 
segmentos, se não em todos, o uso de dados exclusivamente fixos 
diminuiu. Devido ao aumento contínuo do número de produtos 
oferecidos e ao crescimento correspondente no número de 
embalagens de uma empresa, hoje os dados fixos em uma caixa são 
geralmente ampliados com algum tipo de informação variável.

Que tipos de códigos 
estão sendo impressos 
em quais superfícies?
Uma grande variedade de codificadores é utilizada para satisfazer 
todos os tipos diferentes de objetivos de codificação em caixas. 
Selecionar uma opção de codificação requer uma compreensão dos 
requisitos de codificação em caixas, a maneira como os códigos 
devem ser aplicados e que tipo de material de caixa será usado.
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Opções de tecnologia 
para a codificação de 
caixas

Impressão de contato
A codificação em caixas começou com a impressão de contato e 
continua sendo uma solução viável para as aplicações certas. Em 
aplicações de impressão de contato, como caixas pré-impressas, 
etiquetas e codificadores de rolo, há contato físico entre a caixa e os 
equipamentos de impressão.

Etiquetas
Dos métodos de impressão de contato, as etiquetas são as mais flexíveis. 
As etiquetas são impressas off-line ou em linha e aplicada às caixas. 
Embora algumas etiquetas sejam aplicadas manualmente, isso é apenas 
feito em aplicações de volume reduzido. Cada vez mais, os sistemas de 
impressora e aplicadora de etiquetas (LPA) são utilizados para a impressão 
e aplicação de etiquetas em caixas. 

Vantagens: As etiquetas fornecem uma impressão de alta resolução 
e alta qualidade. Sistemas de rotulagem fornecem códigos que são 
consistentemente legíveis e podem ser lidos manualmente (humano) ou 
mecanicamente, com scanners, câmeras ou verificadores. Como os códigos 
são criados digitalmente, as etiquetas também são o único método de 
impressão de contato que proporciona uma opção de dados realmente 
variável. Cada etiqueta pode conter informações específicas para o conteúdo 
exato da caixa.

Desvantagens: As etiquetas são a opção mais cara de codificação, 
várias vezes mais caras do que todas as outras alternativas. As etiquetas 
também requerem mais intervenção do que outros métodos de contato 
ou sem contato, porque têm de ser alteradas com frequência, afetando 
negativamente o tempo de operação. A maioria dos sistemas de impressão 
de etiquetas também exige uma fita, que contém a tinta que é transferida 
para a etiqueta. Os rótulos e fitas devem ser substituídos regularmente, o 
que, dependendo do volume de produção, pode ser várias vezes por dia e 
exigir a interrupção da linha de produção a fim de facilitar a troca. Também 
é comum que rolos de etiquetas e fitas sejam substituídos antes de serem 
completamente utilizados, aumentando a quantidade de resíduos e 
aumentando o custo de etiquetagem.

Caixas pré-impressas
Uma das opções mais antigas e mais utilizadas para a codificação 
de caixas é a caixa pré-impressa. Esta opção oferece alta qualidade 
de impressão de dados fixos. As caixas codificadas são quase sempre 
impressas pelo fornecedor de caixas.

Vantagens: As caixas pré-impressas têm qualidade de impressão 
elevada e consistente. O processo é compatível com a resolução mais 
alta suportada pelo material da caixa e permite a utilização de gráficos 
multicores.

Desvantagens: A pré-impressão limita-se somente aos dados fixos. Ao 
gerenciar vários itens, os usuários são obrigados a ter caixas separadas 
para cada embalagem que afeta significativamente o espaço de 
armazenamento. Mudanças nas configurações de produtos, acréscimos, 
etc. exigem prazos de entrega mais longos e desperdício potencial devido 
à obsolescência.

Codificadores de rolo
Os codificadores de rolo são um método de impressão em linha. Como o 
nome indica, um rolo gira através de uma área de tinta antes de pressionar 
uma esteira de borracha na caixa para imprimir os códigos.

Vantagens: Uma abordagem de baixo custo para a codificação de caixas, 
os codificadores de rolos são frequentemente utilizados em operações de 
embalagens de baixo volume.

Desvantagens: Os codificadores de rolos requerem uma esteira separada 
para cada código, aumentando assim o estoque e a gestão das esteiras. 
Isto resulta em aumento nos custos. Se as esteiras de reposição não forem 
inventariadas e a esteira existente for danificada, a produção terá de 
mudar para uma tarefa diferente ou esperar até que uma nova esteira seja 
adquirida, o que pode levar dias. O mesmo acontece se novas embalagens 
forem adicionadas e não planejadas adequadamente com antecedência. 
O método de aplicação e gestão de tinta muitas vezes é confuso e pode 
afetar a qualidade dos códigos. As mudanças entre códigos são um desafio 
adicional e uma confusão potencial. Com exceção da troca de rolos, esta 
abordagem se limita a códigos de dados fixos.

Após a compreensão dos requisitos de codificação e do substrato das próprias caixas, a etapa final 
é a de compreender as tecnologias potenciais de codificação de caixas, seus pontos fortes e fracos. 
Existem duas áreas amplas de tecnologias de codificação de caixas: contato e sem contato.
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Impressão sem contato
Conforme os requisitos para a codificação de caixas aumentam 
e as empresas procuram menores custos e maior flexibilidade na 
codificação de caixas, uma seleção de opções sem contato surgiu e 
cresceu com base em diferentes tecnologias de impressão drop-on-
demand (DOD).

Piezo – Alta resolução
Normalmente referida como impressão de caracteres grandes de “alta 
resolução”, a tecnologia piezo de jato de tinta geralmente é usada 
em linhas de produção para a produção de códigos de barras de alta 
qualidade, logotipos, textos e outras imagens impressas em caixas. 
Avanços na tecnologia de cabeça de impressão piezo aprimoraram 
a qualidade da imagem até o ponto em que a impressão piezo é 
confundida, às vezes, com códigos pré-impressos.

Vantagens: A tecnologia piezo fornece impressão de alta qualidade e alta 
resolução e é eficaz para uma ampla gama de aplicações de códigos de 
barras, textos, gráficos e de logotipo. É uma solução de custo mais baixo do 
que as soluções de impressão variável de contato. Os sistemas baseados 
em piezo, quando devidamente mantidos, imprimem códigos legíveis 
de alta qualidade por máquina ou por pessoas. Como os códigos são 
criados digitalmente, a alteração de tarefas para acomodar embalagens 
diferentes é rápida e adicionar novas tarefas pode ser feito em minutos. Os 
suprimentos de tinta são geralmente grandes o suficiente para durar vários 
turnos e até mesmo por vários dias para a maioria das empresas. Sistemas 
com recursos de limpeza automatizados podem operar com intervenção 
mínima, caso haja alguma, durante os turnos de produção, normalmente 
exigindo apenas breves períodos de cuidado durante as trocas de turno.

Desvantagens: O piezo de alta resolução geralmente se restringe às 
superfícies porosas, o que limita os tipos de substratos sobre os quais ela 
pode ser usada. Para obter melhor qualidade de impressão, o cabeça de 
impressão tem de ser posicionado muito perto da superfície de impressão 
e, em alguns casos, quase em contato com ela. Isto pode ser um problema 
se as caixas não estiverem orientadas exatamente na mesma posição para 
cada impressão.

Jato de tinta térmico (TIJ)
Jato de tinta térmico, normalmente conhecido como TIJ, é uma solução 
de codificação de caixa mais recente. Usando a mesma tecnologia 
térmica implantada em impressoras de jato de tinta em escritórios e em 
impressoras domésticas, as impressoras são fáceis de usar e possuem 
maior resolução do que a valvejet ou piezo de alta resolução. Geralmente, 
é uma solução de cartucho que incorpora o cabeça de impressão dentro 
do cartucho de tinta.

Vantagens: O TIJ é fácil de usar e manter. Os sistemas TIJ exigem um 
nível inferior de habilidade para a manutenção e substituição da tinta. 
Cada vez que um cartucho é trocado, o sistema começa de novo com um 
novo cabeça de impressão. Isto mantém a qualidade de impressão e torna 
mais fácil sua recuperação.

Desvantagens: Os cabeçais são normalmente de 13mm na altura de 
impressão. Assim, para a produção de códigos de barras e para muitos gráficos 
ou logotipos, os cabeçais de impressão precisam ser costurados muitas vezes 
mostrando as linhas, seja como lacunas ou como sobreposições em sua 
impressão. A costura deve ser recalibrada cada vez que o cartucho é trocado 
para que seja mantido o alinhamento. Semelhante ao piezo, para que seja 
obtida uma qualidade de impressão melhor, o sistema baseado em jato de 
tinta térmico tem de ser posicionado muito perto da superfície de impressão 
e, em alguns casos, quase em contato com ela. As vantagens da abordagem 
combinada de tinta e cartucho de cabeça de impressão aumentam o custo 
de operação, obriga os utilizadores a substituírem o cabeça de impressão com 
as trocas de tinta, independentemente da condição do cabeça de impressão 
propriamente dito. Também exige o descarte da tinta remanescente se um 
cabeça de impressão estiver danificado e tiver que ser substituído.

Valvejet
Valvejet foi a primeira tecnologia sem contato utilizada para a codificação 
de caixas. A tinta é gerenciada através de um sistema pressurizado 
onde as válvulas abrem e fecham para formar gotas de tinta que são 
impulsionadas pela pressão sobre a superfície da caixa.

Vantagens: A Valvejet é capaz de imprimir dados estáticos e variáveis a 
um baixo custo por código. Funciona bem em superfícies porosas e não 
porosas.

Desvantagens: A tecnologia Valvejet está limitada a textos e gráficos de 
baixa resolução. Sem a devida manutenção, os sistemas muitas vezes são 
confusos.

Opções de 
tecnologia para 
a codificação de 
caixas
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Seleção de uma opção de 
codificação de caixa

Aplicação: vantagens e fraquezas

Texto
Códigos de 

barras Gráficos
Superfícies 

porosas

Superfícies 
não  

porosas

Qualidade 
de 

impressão
Dados 

variáveis
Impressão 
em linha Resolução

Custo por 
código

Etiquetas

Pré-impressão

Codificador de 
rolo

Piezo de Alta 
Resolução

Jato de tinta 
térmico

Valvejet

Contato

Sem  
contato

Atende às necessidades de aplicação Atende a algumas das necessidades de aplicação Não atende às necessidades de aplicação

Resumo
A identificação correta de 
caixas pode significar a 
diferença entre um pedido 
perdido ou produto expirado 
e um cliente fiel. Agora mais 
do que nunca a precisão é 
fundamental para o sucesso 
em longo prazo.

Felizmente, uma série de 
soluções de codificação está 
prontamente disponível para 
os fabricantes. A codificação 
de caixas pode ser tão simples 
como o nome de um item 
ou número da peça, ou tão 
complexa como a fonte de 
origem, a linha de produção 
e o tempo de fabricação. 
Independentemente do caso, 
aqueles que encontrarem a 
melhor maneira de identificar 
com rapidez e precisão o 
conteúdo de sua caixa estarão 
à frente.

Flexibilidade
Selecionar um sistema de codificação de caixa 
pode ser fácil ou difícil, dependendo de quanto 
se sabe sobre os requisitos de codificação e da 
superfície da caixa. Geralmente os usuários 
acham mais vantajoso escolherem a uma 
solução mais flexível que suporte as aplicações 
atuais e futuras.

Manutenção
A codificação sem contato é um mercado em 
crescimento, impulsionado pela exigência 
crescente de redução de custos e de estoque. 
A limpeza e manutenção dos sistemas de 
codificação são essenciais para seu sucesso. Leve 
em conta como a manutenção será realizada e 
com que frequência é necessária.

Qualidade vs. custo
Soluções somente de texto podem ser permitidas 
para operarem por mais tempo, produzindo, às 
vezes, resultados menos desejáveis, porém ainda 
legíveis. Sistemas de alta resolução, incluindo 
etiquetas, piezo e TIJ, requerem regularmente 
algum nível de intervenção para manter a 
qualidade de impressão. Isto é importante, visto 
que a qualidade degradada da impressão de 
códigos de barras pode levar a dados ilegíveis 
e talvez de produtos devolvidos. Hoje, alguns 
sistemas baseados em piezo incluem funções 
automatizadas de limpeza que ajudam a manter 
a qualidade do código. 

Considere a qualidade de impressão e a 
produtividade. A limpeza automatizada é 
frequente o suficiente para manter a qualidade 
de impressão em um nível ideal? A limpeza 
interrompe a produção Ela pode ser executada 
durante as operações normais sem afetar 
negativamente a produção? O que acontece 
com a tinta limpa? Qual é o custo da tinta limpa? 
Manter a qualidade de impressão é importante, 
mas quais os custos que acrescenta?
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