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PRINCIPAIS DICAS PARA INICIAR UM PROGRAMA DE CRACHÁS OU 
CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO 

Sucesso desde o início
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Iniciando um programa 
de crachás ou cartões de 
identificação? 
Inicie com cautela - erros e omissões na fase inicial podem ser 
extremamente onerosos para serem corrigidos no final, mas podem ser 
totalmente evitados com um planejamento criterioso. Comece bem com 
este guia para um programa de cartões simples e econômico. 

Este eBook aborda as principais etapas iniciais de planejamento e 
implementação necessárias para garantir o sucesso desde o início e 
oferece algumas considerações muitas vezes negligenciadas, mas de 
grande importância. 
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A função antes da forma
Primeiramente: o que você precisa em um cartão 
de identificação?
Compreender os seus principais requisitos ajudará 
você e seu fornecedor a projetar o cartão 
adequado. Considere como ele deveria operar 
evocando as seguintes questões:

• Quantos funcionários, prestadores de serviço e 
visitantes necessitarão de cartões? 

• Serão necessários designs de cartão específicos 
para cada categoria de usuário? 

• Quantas áreas diferentes da organização irão 
interagir com os cartões? 

• Será necessário dispor de diferentes níveis de 
autorização de segurança para cada categoria? 

• O design do cartão precisa estar em 
conformidade com alguma regulamentação 
governamental?

• Como a identidade de cada titular de cartão 
será verificada e autenticada? 
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Tecnologia de cartões
Realizar um cartão de identificação eficaz envolve 
três elementos principais: funcionalidade, 
autenticação e validação.

Especificações de escâner. Um código de barras 
necessitará dispor de certas dimensões e níveis de 
contraste para que seja lido eficazmente por um 
escâner. O escâner pode operar em um ou mais 
comprimentos de onda e pode ou não ser capaz de 
"visualizar" o código de barras quando utilizado com 
algumas cores de fundo e cores em sobrelaminação. 

Posicionamento da tarja magnética. A posição da 
tarja é regida pelos padrões ISO, mas os fabricantes 
de cartões podem oferecer dimensões de tarjas 
ligeiramente diferentes. Alterar a dimensão da tarja 
pode deixar mais espaço para o seu design. 

Tecnologias de transmissão. Se seu cartão dispuser 
de várias tecnologias de radiofrequência, você deverá 
conceber a personalização dos gráficos a fim de 
evitar as áreas onde esses componentes poderão 
afetar a superfície do cartão. Como alternativa, você 
pode considerar as tecnologias da impressora (por 
transferência reversa) que conseguem gerir a 
impressão em superfícies irregulares de modo eficaz.
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Desafios do aspecto visual

Orientação e layout 
Retrato ou paisagem? Não existe uma única resposta “certa”, depende de: 

• Como o cartão será exibido e usado, por exemplo, com ou sem um porta-
crachá e cordão de segurança

• A localização dos componentes eletrônicos do cartão

• Os elementos fixos do cartão, como contatos dos cartões inteligentes, 
tarjas magnéticas e elementos de segurança visual

• Se o layout ou orientação servirem como auxílio, para uma rápida 
verificação visual, com uma orientação específica para funcionários em 
tempo integral e outra orientação para visitantes e prestadores de serviços 
de curto prazo 

Dimensão da foto
As fotos devem ser consistentes - grandes o suficiente para serem discernidas 
a uma distância razoável (por exemplo, do outro lado de uma mesa) e bem 
definidas para permitir uma autenticação visual facilitada. Elas podem ser 
impressas em ambos os lados do cartão, já que os crachás de identificação 
portados com um cordão, pivotam regularmente. 

Seu cartão de identificação deve representar fielmente sua marca, mas 
considere também os seguintes fatores:
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Obviamente a eficácia dos cartões de 
identificação depende de seus usuários e 
verificadores. Certifique-se de que as 
políticas da empresa sejam assimiladas e 
seguidas.

Por exemplo: O porte do crachá é obrigatório 
para os funcionários o tempo todo?

Os colaboradores são treinados para 
confrontar/denunciar alguém que não 
reconheçam e que não esteja portando uma 
identificação? 

Existem áreas físicas que exigem certas 
credenciais (por exemplo: apenas crachás 
AZUIS são permitidos na pista). 
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Tintas Opticamente Variáveis
Essas tintas que variam de coloração, operam refletindo vários comprimentos de onda 
de forma diferente, dependendo do ângulo de incidência na superfície. A olho nu, 
vemos este efeito como uma mudança de coloração quando o ângulo de visão é 
alterado. Uma simples rotação para frente e para trás do cartão de identificação resulta 
em uma mudança de cor específica da imagem.

Hologramas
Hologramas genuínos evidenciam movimentos ou mudanças de imagem, quando 
rotacionados em determinados ângulos. As imagens personalizadas são 
significativamente mais seguras do que as de bancos de imagens, pois requerem uma 
configuração elaborada e só estão disponíveis a partir de uma cadeia de suprimentos 
muito limitada. Tenha em mente que o planejamento é importante com esse recurso, 
pois os prazos de entrega para criar e produzir hologramas podem ser longos.

Além disso, os hologramas podem ser aplicados na superfície externa do cartão ou em 
uma camada interna. O holograma interno incorporado possibilita uma personalização 
adicional sobre a imagem do holograma.

Recursos comuns para detectar fraudes 
Os cartões de identificação modernos já são difíceis de falsificar, mas alguns 
recursos anti-falsificação podem ajudar a torná-los ainda mais seguros  
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Tintas invisíveis
Comum em cartões de crédito, cédulas de dinheiro e documentos de viagem, a tinta 
fluorescente proporciona vários níveis de segurança, dependendo da fonte de luz e da 
formulação da tinta utilizada. Em geral, as tintas que fluorescem em vermelho, verde, amarelo e 
laranja, são difíceis de adquirir e requerem fontes de luz com comprimentos de onda 
específicos. Por outro lado, a tinta fluorescente azul/violeta tem um custo mais accessível, é 
facilmente adquirível, e ilumina com luzes pretas usualmente disponíveis.

As imagens fluorescentes podem ser aplicadas no nível de superfície do cartão durante a 
personalização, bem como em um nível de subsuperfície, durante a fabricação do cartão. 

Impressão guilhoche e microfina 
Finalmente, os designers de cartões podem utilizar padrões que requeiram mecanismos de 
impressão de ultra-alta resolução, e que não estão disponíveis atualmente em nenhum sistema 
de imagem em desktop. 

A impressão guilhoche utiliza padrões de cores de ponto de linha fina e entrelaçados para 
realizar gráficos de fundo complexos, habitualmente multicoloridos, que são extremamente 
difíceis de digitalizar e reproduzir. 

A impressão microfina oculta o texto miniaturizado dentro de um design gráfico e é 
frequentemente utilizada ao redor da janela da foto para destacar qualquer tentativa de 
adulteração ou substituição de uma imagem original e genuína.
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Sucesso por meio de 
parcerias e programas 
sólidos
Projetos de fabricação de crachás podem exigir 
planejamento, recursos e logística significativos. 
Dispor de um plano detalhado e de um prestador de 
serviços experiente pode fazer uma grande diferença, 
reduzindo os custos totais gerais, garantindo 
constantemente um desempenho de alta qualidade e 
de entrega nos prazos. Procure prestadores que 
tenham experiência com múltiplas tecnologias, 
incluindo cartões de proximidade, cartões 
inteligentes com e sem contato, tarjas magnéticas e 
códigos de barras. 

Além disso, muitos prestadores oferecem 
gerenciamento de projetos seguro e habilitado para 
Web desde o início do projeto para tornar mais fácil 
do que nunca gerenciar transferências de dados e 
reordenar os formatos existentes, simplificando o 
rastreamento e o monitoramento do status do 
projeto. 

Não deixe de visitar nosso 
Centro de Conhecimento em Gerenciamento e 
Design de Cartões

Para entrar em contato com um colaborador 
da HID Global sobre as necessidades de sua 
organização para  impressão e design de 
cartões, encaminhe sua solicitação por e-mail 
para: sisales@hidglobal.com
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Saiba mais sobre como a HID Global está fazendo parcerias com 
organizações em todo o mundo para o que há de mais moderno em 

programas de crachás simples e seguros.  

© 2020 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB.  Todos os direitos reservados.  HID, HID Global, o logotipo HID Blue Brick e o Chain Design são marcas comerciais da HID Global ou de seu(s) licenciador(es)/
fornecedor(es) nos EUA e em outros países e não podem ser usados sem permissão. Todas as outras marcas comerciais, marcas de serviços e nomes de produtos ou serviços são marcas comerciais ou marcas registradas 
de seus respectivos proprietários.

2020-05-13-si-success-from-the-start-eb-pt     PLT-05741 

CLIQUE AQUI

hidglobal.com

https://www.hidglobal.com/solutions/id-badge-printing
https://www.hidglobal.com/solutions/id-badge-printing
https://www.hidglobal.com/solutions/id-badge-printing
http://hidglobal.com
https://www.hidglobal.com/solutions/id-badge-printing

