
O desafio
Os profissionais de marketing de marca já 
sabem, há muito tempo, que a batalha pelas 
compras por impulso é muito importante. A 
representação da marca e as embalagens 
podem fazer a diferença entre obter ou perder 
uma venda. Códigos limpos e nítidos 
contribuem para a boa imagem da sua marca, 
já códigos de baixa qualidade podem 
prejudicá-la. Apesar de ser apenas um 
pequeno componente da experiência de 
marca, a qualidade do código pode influenciar 
no ponto de venda e, portanto, é importante 
considerar a solução de codificação como 
parte dos esforços de identificação de marca.

 

A vantagem da Videojet
A Videojet entende a importância da 
qualidade do código para o apelo visual das 
embalagens. Oferecemos uma ampla 
variedade de impressoras de transferência 
térmica (TTO) e suprimentos que podem 
fornecer códigos de alta qualidade que não 
prejudicam o layout. Com muita experiência 
em codificação no setor de petiscos, podemos 
ajudar a escolher a impressora e os 
suprimentos e ajudar a integrar totalmente a 
solução ideal a sua linha de produção.

A qualidade do código é importante
Em um setor extremamente competitivo, as empresas devem lutar por cada ponto 
de participação no mercado. 70% das decisões de compra dos clientes são tomadas 
na prateleira 1 e, já que as decisões são tomadas em segundos, os sinais visuais das 
embalagens podem afetar essas decisões. Apesar da falta de pesquisas específicas sobre o 
efeito da codificação de má qualidade nas decisões de compra, é lógico que a maximização 
do apelo na prateleira, evitando tudo o que possa prejudicar a aparência do produto, oferece 
benefícios.

As tecnologias analógicas utilizadas historicamente no setor de petiscos englobam 
marcação por hot stamping e roller coders. Essas duas tecnologias usam carimbos de 
metal aquecidos em um bloco. Uma grande desvantagem dessas tecnologias é o tempo 
de inatividade associado à troca de código, já que era necessário resfriar os carimbos, 
substituí-los manualmente e, depois, reaquecê-los antes da impressão. Nesses métodos de 
codificação, os carimbos se desgastam e quebram frequentemente, e isso pode ocasionar 
má qualidade de impressão e até mesmo perfuração do filme de embalagem. Esses 
problemas comprometem a capacidade de operar a sua linha com desempenho máximo, 
geram desperdício e retrabalho e prejudicam a identidade visual do pacote e da marca.

Maior apelo visual e facilidade de uso
A TTO é uma tecnologia de codificação digital para embalagens de filme flexível, inclusive 
sacos de salgadinhos, e foi projetada não só para evitar essas armadilhas, mas também 
para permitir a variação visual das suas embalagens. Os fornecedores avançados de TTO 
oferecem:

•	 Codificação de alta resolução (300 pontos por polegada/12 pontos por mm) que imita 
a qualidade de impressão do pré-impresso

•	 A capacidade de alterar a altura e espessura dos caracteres do código

•	 Um cabeçote de impressão que é um bloco maciço de cerâmica sem arestas cortantes, 
ajudando a eliminar a possibilidade de perfuração do filme das embalagens

•	 Trocas de código rápidas e simples

Impressão por Transferência Térmica

Obtenha um código de 
qualidade à altura da imagem 
da marca dos seus petiscos

Nota de Aplicação

1 Marketing orientado ao cliente: Capturando a mente, o coração e a carteira do cliente, Deloitte, 2007



O Resultado Final
Na guerrilha pelas compras por impulso, 
todos os elementos da apresentação das 
embalagens são importantes. A Videojet 
entende a importância da qualidade do 
código e, com mais de quatro décadas de 
experiência em codificação no setor de 
petiscos, podemos ajudar a especificar a 
solução de TTO e o ribbon corretos para a 
sua aplicação. 

Se você está interessado em saber mais 
sobre a tecnologia de TTO avançada ou 
fazer o upgrade da sua linha, peça mais 
orientação ao representante de vendas 
da Videojet. Além disso, acesse o nosso 
site em www.videojet.com para obter mais 
informações.
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Código de hot stamping de 
baixa qualidade

Código de TTO de alta 
qualidade

Os avanços na tecnologia de codificação podem oferecer novas oportunidades para 
aprimorar a apresentação visual das suas embalagens na prateleira, mas há outros 
elementos sistêmicos (incluindo suprimentos) a serem considerados antes de fazer a 
transição. A produção de petiscos apresenta desafios ambientais específicos e diversos 
tipos de maquinários de enchimento e de embalagens. Esses elementos, além do 
fluxo de trabalho de produção, facilidade de integração aos equipamentos existentes, 
os processos e funcionários, devem ser avaliados e planejados cuidadosamente ao 
selecionar a tecnologia de codificação.

Como identificar o ribbon certo para a sua aplicação
A escolha da solução de codificação também inclui a escolha do ribbon correto. Nem 
todos os ribbons são iguais.

Necessidades específicas para a aplicação, como resistência a manchas, códigos de 
barras de alta resolução ou até mesmo o tipo do filme das embalagens, podem afetar a 
seleção do ribbon. Além disso, as aplicações que utilizam óleos alimentares, sal ou que 
apresentam partículas em suspensão determinam o melhor ribbon. Compreendendo 
esses fatores, os fornecedores experientes devem oferecer um portfólio avançado de 
ribbons de TTO de alta qualidade, e o conhecimento deles pode ajudar você a aproveitar 
ao máximo a sua impressora TTO. Com as variações projetadas para uma aderência 
ideal ao substrato em uma ampla seleção de cores, os produtores de petiscos certamente 
encontrarão um ribbon ideal da Videojet para a sua aplicação específica, tipo de 
embalagens e imagem da marca.

A solução correta para um código de alta qualidade
Recentemente, a Videojet ajudou um fabricante de batata chips dos EUA a fazer o 
upgrade de hot stamping para a TTO. A empresa queria melhorar a qualidade do código 
com a impressão de alta resolução, diminuir o tempo de inatividade para as trocas 
de código e ter a facilidade de imprimir dados em tempo real. A instalação fez tanto 
sucesso que o fabricante substituiu 22 de suas máquinas de hot stamping pela linha de 
impressoras TTO DataFlex® da Videojet. 

Considerando os desafios, a TTO é uma solução de codificação digital efetiva para os 
produtores de petiscos que usam embalagens de filme flexível. A codificação digital 
permite trocas de código rápidas e fáceis online, e as tecnologias avançadas de TTO 
podem ser equipadas com sistemas de software intuitivos e controladores táteis para 
o usuário. Esses controladores eliminam as suposições (e possíveis erros) na seleção do 
código. Combinados com os ribbons de alta qualidade otimizados para o ambiente de 
produção, o tipo das embalagens e os requisitos de codificação, as impressoras TTO 
podem oferecer aos produtores uma codificação limpa, nítida e de alta resolução, com 
resultados de qualidade. 


