
LaPrensaLa    Pre   nsa
Edição Brasil

Indústria Gráfica, Marketing e Gestão Documental.
Nº 10

DEZEMBRO

2016

www.alborum.com

E foi um espetáculo!



www.martinwestland.com


Empresas. Produtos

44 P4 Konica Minolta realiza ação
socioambiental no Parque do Ibirapuera

66 E foi um espetáculo!
77 Konica Minolta realiza roadshow no DIS

de São Paulo
88 informações sobre novas versões de

sistemas em seu site
-- Novaes Fotografias ganha qualidade,
agilidade e reduz custos operacionais
-- Grafimax completa 15 anos
renovando seu parque digital

101010 O futuro da gestão da absolescência
1111 Flamar Editora e Embalagens otimiza

gerenciamento de produção
1212 Don` t you want me  baby?. A

repercussão da decadência digital nos
dispositivos industriais mais antigos

Packaging
1313 Embalagem feita com Papelcartão

Ibema recebe ouro no Prêmio ABRE
-- Nova versão da X-Rite ColorCert Suite
2.714

1414 Marca readequa embalagem e se
reposiciona no mercado
-- Toshiba lança novas impressoras
industriais de etiquetas
-- Sistema EFI Metrics Printware tem
nova atualização disponível

Print-Documental
1616 Qualidade e tecnologia de impressão

motivam Ponto Cópias o investimento
-- Nova família Canon ImagePress C850
-- Océ Varioprint i300, novas opções de
produção

1818 Chega a revolução da injeção de tinta
1919 Agfa Graphics e EFI integram Apogee

10 aos front-ends digitais Fiery
2020 EFI apresentou inovações que vão

estimular o crescimento do setor na
GraphExpo

Papel
2020 SCA se dividirá em duas empresas no

próximo ano

Grande formato
2222 Soluções que transformam conceito de

impressão do Grupo Geka
-- Fujifilm anuncia a nova serie Acuity
Select HS 30
-- Roland DG lança a fresadora 3D
automática MDX-50

2323 Canon Europa anuncia uma tecnologia
revolucionária
-- A tecnologia Roland DG nas grandes
produções de Hollywood

2424 Instalação da primeira TAU 330E no
Brasil
-- Agfa anuncia novas conquistas em
premiações nacionais e internacionais
-- Mimaki apresenta uma nova
impressora da sublimação direta

Rotativas
2626 Dédalo Heliocolor em liquidação

-- Goss anuncia uma nova associação
com Electtra

2727 Novas opções para aumentar a
produtividade, eficiência e
sustentabilidade nas gráficas de jornais
-- KBA e Apex firmam acordo de
cooperação
-- WAN-Ifra se associa com Bording
Holding

Agenda
28-2928-29 ExpoPrint Digital 2017 - FESPA

Brasil 2017
3030 FESPA Brasil Fórum leva rico conteúdo

aos profissionais de Curitiba
-- Segunda edição do FESPA Brasil
Fórum é anunciada

3131 ExpoPrint Latin America 2018 conquista
números positivos

Nº 10. Dezembro 2016



LLaa  PPrreennssaa

empresas
produtos

4

A
Konica Minolta Busi-

ness Solutions Brasil

realizou na última

sexta-feira, 16, mais

uma ação de perfil socioam-

biental. Vinte e sete colabora-

dores da empresa visitaram o

Parque do Ibirapuera, um dos

cartões-postais da cidade de

São Paulo e um dos locais

mais charmosos da cidade;

durante a visita, a equipe rea-

lizou a plantio de novas mu-

das de árvores, sob a coorde-

nação da administração do

parque.

Além do plantio, a ação te-

ve como objetivo auxiliar na

preservação do local, colabo-

rando para conscientizar que

os cuidados com os espaços

públicos devem ser de res-

ponsabilidade de todos.

PARQUE DO IBIRAPUERA
O Parque Ibirapuera é o

mais importante parque urba-

no da cidade de São Paulo, no

Brasil. Foi inaugurado em 21

de agosto de 1954 para a co-

memoração do quarto cen-

tenário da cidade. No municí-

pio, é superado em tamanho

apenas pelo Parque do Carmo

e pelo Parque Anhanguera. 

Foi eleito, em 2015, o

"melhor parque urbano do

planeta" pelo renomado jornal

britânico The Guardian, fican-

do à frente de parques famo-

sos como o Buttes-Chaumont

de Paris, o Boboli de Flo-

rença, a High Line de Nova

Iorque, o Hampstead Heath

de Londres e o Parque Güell

de Barcelona.

Sua área é de 158 hecta-

res, e os seus três lagos artifi-

ciais ocupam 15,7 mil metros

quadrados.

O parque é administrado

pela Secretaria do Verde e

Meio Ambiente da Prefeitura

de São Paulo. Contudo, den-

tro do parque, há inúmeros

museus, auditórios e outros

espaços administrados por

fundações ou outras secreta-

rias municipais ou estaduais.

Conta com ciclovia e treze

quadras iluminadas, além de

pistas destinadas a corridas,

passeios e descanso, todas

integradas à área cultural.

EFI promove série de webinars

direcionada para o mercado 

de Papelão Ondulado
EFI realizará uma série de 3 Webinars gratuitos para o segmento de

Papelão Ondulado. Nas datas 03/11, 10/11 e 17/11, os profissionais e em-

presários poderão conhecer mais sobre as tendências e novidades deste

setor que é um dos mais promissores do mercado de impressão e deve

crescer cerca de 4% ao ano, nos próximos cinco anos. 

Cada webinar terá duração de uma hora, em que serão debatidos diver-

sos aspectos do segmento, como a transformação digital da indústria, plane-

jamento, produção, entrega e a importância do controle do produto acabado.

O palestrante brasileiro Rafael Ribeiro, executivo técnico da área de soft-

ware de produtividade da EFI, mostrará aos participantes o portfólio para Pa-

pelão Ondulado da empresa, que integra o Corrugated Packaging Suite, pa-

cote de software voltado para administração, pré-produção, produção e re-

portes

X-Rite lança

ColorDesigner PLUS 
A X-Rite anunciou a mais nova versão de

seu software de combinação de cor para tintas

para varejo o ColorDesigner PLUS versão 3.0.

Os departamentos de tintas de grandes mar-

cas de varejo, varejistas independentes de tin-

ta e varejistas de hardware utilizam o ColorDe-

signer PLUS em combinação com um espetro-

fotômetro sem contato MatchRite iVue ou um

instrumento portátil Ci61 da X-Rite para simpli-

ficar, agilizar e tonar mais precisa a escolha de

tintas e a mistura. As últimas atualizações do

ColorDesigner PLUS 3.0 oferecem uma Pes-

quisa de cores aprimorada, suporte para todos

os sistemas de distribuição de cor e atuali-

zações automáticas do sistema.

Konica Minolta realiza ação

socioambiental no Parque do Ibirapuera
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E
u acredito
que possa
falar em
nome de

todos que trabalha-
ram no estande da
Landa e, sem dúvi-
das, por todos os
outros expositores,
pela mídia e pelos
muitos visitantes,
quando digo que a
drupa às vezes po-
de parecer uma
maratona. Trata-se de MUI-
TO trabalho árduo e uma lon-
ga exposição com muitas noi-
tes longe de casa, mas vale a
pena. 

Com todos os calos, lon-
gos dias e noites curtas,
quando a indústria gráfica se
reúne durante duas semanas
de junho, podem surgir al-
guns momentos de verdadei-
ra inspiração. 

Para aqueles que não pu-
deram comparecer, o que os
visitantes do nosso estande
puderam ver? É claro, teve
uma apresentação em au-
ditório de Benny Landa. Ser-
vindo-se de uma tecnologia
de ponta e com uma boa do-
se de humor, Benny explicou
como a nanotecnologia está
à nossa volta e que nenhum
outro setor será tão impacta-
do por ela quanto a indústria
gráfica. Observando as re-
ações da plateia no auditório
e durante as demonstrações
de produtos, posso dizer que
o interesse na Landa e na
Nanography (nanografia)
está ainda mais forte atual-
mente do que há 4 anos. 

Além das incrí-
veis apresen-
tações em auditó-
rio de Benny, ago-
ra lendárias e com
cinco exibições
diárias, os visitan-
tes observaram de-
monstrações ao vi-
vo da força indus-
trial que são as im-
pressoras Nano-
graphic Printing
funcionando a

13.000 folhas por hora, utili-
zando substratos prontos pa-
ra uso. Também foi possível
ver nosso método ambiental
exclusivo para a reciclagem
de tinta, impressão e embala-
gem, além de amostras im-
pressas em papel, papelão e
plástico.

Como o mercado respon-
deu a essas amostras? Bem,
a positividade e o interesse
do mercado foram realmente
impressionantes. Os visitan-
tes afirmaram que nossas
amostras tinham incríveis co-
res vibrantes e imagens níti-
das.

GRÁFICAS EM BUSCA

DE UM FUTURO DIGITAL

Eu também tomei conhe-
cimento de que o posiciona-
mento com relação à im-
pressão digital em geral mu-
dou desde 2012. As gráficas
se dirigiam ao nosso estande
buscando proativamente um
futuro digital, e nós não preci-
samos mais convencê-las
disso. E mais: também fomos
procurados por muitas mar-
cas internacionais, interessa-

das em saber como a Nano-
graphy poderia auxiliar na
customização em massa e
em promoções de produtos. 

Definitivamente, parece
que tudo está se encaixando.

O interesse e o entusiasmo
do mercado manifestou-se
por meio de centenas de reu-
niões de negociação e muitas
novas vendas da impressora
da Landa. 

O grande resultado de anos de trabalho árduo finalmente se materializou na drupa 2016, em Düsseldorf. 

E foi um espetáculo! 

Grupo de visitantes assistindo a uma das 240 demonstrações ao vivo que aconteceram no estande da Landa, na drupa 2016.

Yishai Amir

Diretor executivo

da Landa Digital

Printing
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A Konica Minolta realizou

no último dia 25 um roads-

how em seu Digital Imaging

Square (DIS) de São Paulo.

O evento reuniu clientes que

puderam conferir, em tempo

real, o desempenho de dois

dos carros-chefes da empre-

sa no Brasil: a bizhub

PRESS C1100, equipamento

voltado a processos de alta

produção com velocidade de

100 páginas/minuto e reso-

lução de1200x1200 dpi, e a

bizhub PRESS C71hc, cuja

tecnologia de impressão e

imagem permite atender,

com alta qualidade, os mer-

cados de fotoprodutos e

estúdios fotográficos. 

O roadshow também con-

tou com a presença de em-

presas-parceiras, como a fa-

bricante nacional de softwa-

res para pré-impressão, ge-

renciamento de arquivos e

montagem de photobooks

Auryn; a VSP Papéis Espe-

ciais, que expôs parte de seu

portfólio de mídias para apli-

cações gráficas; a Colorkit,

que mostrou sua linha de

equipamentos para encader-

nação; a PSG, que também

mostrou soluções para enca-

dernação, além de equipa-

mentos para laminação; a

Mega Equipamentos, que le-

vou sua linha de soluções

para hotstamp e relevo ame-

ricano; a Sirius, que expôs

sua suíte de ferramentas pa-

ra aplicação de dados variá-

veis; e a ID Play, que mos-

trou suas soluções para iden-

tificação. 

Então, à medida que a po-

eira vai baixando após a dru-

pa 2016 e a vida vai lentamen-

te retornando à normalidade,

retomamos nosso trabalho co-

tidiano cheios de entusiasmo

quanto ao futuro. O que vem

por aí? 

Os próximos meses pro-

metem ser interessantes, por-

que concluiremos nossas pre-

parações e faremos os ajus-

tes finais em nossas impres-

soras beta antes das primei-

ras remessas em 2017.

Também continuaremos a tra-

balhar com nossos parceiros

na Landa DFE, integrando o

software de fluxo de trabalho e

fornecendo nossa tecnologia

de Gerenciamento de qualida-

de ativo (GQA). Caso você

ainda não conheça o GQA,

esse sistema exclusivo da

Landa vai além da inspeção

em circuito fechado; ele digita-

liza cada folha impressa iden-

tificando quaisquer desvios de

qualidade e faz correções, tu-

do isso sem a intervenção de

um operador. Esperamos que

o GQA seja pioneiro na ob-

tenção de uma alta e sus-

tentável qualidade de im-

pressão. 

Antes de encerrar, preciso

agradecer aos nossos clien-

tes. Desde o primeiro dia, os

clientes da Landa foram nos-

sos parceiros nessa incrível

jornada, com suas imensurá-

veis contribuições que nos

ajudaram a desenvolver e

sintonizar nossas ofertas. Na

drupa 2016, tivemos o prazer

de anunciar adições à nossa

lista de clientes, inclusive a

Quad/Graphics e a Cimpress

como parceiras estratégicas,

além da colordruck Baiers-

bronn, a Elanders e a Imagi-

ne! como sites beta. A cada

cliente da Landa, nosso mui-

to obrigado!

Como observação pesso-

al, eu voltei da drupa com um

orgulho incrível. Orgulho não

somente de nossa equipe e

daquilo que conquistamos,

mas também de nosso setor.

Sim, a indústria de impressão

enfrentou seus desafios, mas

a drupa 2016 mostrou que,

mais do que nunca, nosso se-

tor tem capacidade de ser

flexível e se adaptar. Não so-

mente encaramos a luta de

volta ao cenário das comuni-

cações modernas, como

também estamos moderni-

zando-o para adicionar um va-

lor exclusivo, visando a um su-

cesso permanente.  

Konica Minolta realiza roadshow no DIS de São Paulo 
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Focada no segmento de produtos fo-

tográficos para instituições de ensino, a

Novaes Fotografias junta-se ao hall de

empresas que estão investindo na tec-

nologia da bizhub PRESS C71hc, da

Konica Minolta.

O investimento, realizado em julho

deste ano, chega para agregar valor à

produção da Novaes, conforme explica o

diretor administrativo da empresa, Viní-

cius Novaes. A impressora digital, que

oferece ao segmento fotográfico alta

qualidade de cor, aliada à robustez e pro-

dutividade comuns ao setor gráfico,

substitui os minilabs que, antes, estavam

em operação na Novaes Fotografias. 

Prêmio Must See

'Ems de 2016

A EFI foi a grande vencedora do

prêmio Must See 'Ems de 2016, du-

rante a Graph Expo. Levando para

casa troféu de oito categorias, a

empresa é a maior vencedora da

premiação, acumulando 52 prê-

mios nos últimos seis anos.

Quinze anos, celebrados com investi-

mento em tecnologia.  No mês que com-

pleta uma década e meia de atuação no

mercado, a Grafimax Gráfica e Editora,

uma gráfica de origem familiar da cidade

de Frederico Westphalen, a 440 quilôme-

tros de Porto Alegre (RS), anuncia a aqui-

sição da bizhub PRESS C1100, da Konica

Minolta. 

Nascida como uma empresa de tecno-

logia offset, com foco em trabalhos dos

segmentos editorial e comercial, a Grafi-

max investe em impressão digital desde

2012, porém, sempre pautando uma mi-

gração gradual entre os processos de pro-

dução.

O primeiro investimento em impressão

digital ocorreu com a aquisição de um mo-

delo bizhub C452. Dois anos depois, vi-

sando aumentar a participação dos im-

pressos digitais na gráfica, a empresa ad-

quiriu outro modelo Konica Minolta, a biz-

hub PRESS C6000. 

Agora, a Grafimax parte para seu ter-

ceiro investimento em tecnologia digital da

Konica Minolta através da bizhub PRESS

C1100.

A
Ecalc Software anunciou a dispo-

nibilidade em seu site de infor-

mações sobre as atualizações de

seus sistemas. As informações

disponíveis envolvem detalhes sobre no-

vas versões, correções e otimizações na

consagrada linha de ferramentas para au-

tomação no processo de gerenciamento

orçamentário, produtivo, financeiro e ad-

ministrativo da empresa.

Para ter acesso às atualizações, bas-

ta o usuário clicar no link "Versionamen-

to" no rodapé do website

www.ecalc.com.br, e, depois, na opção

2016 e no mês da versão de interesse.

Depois, basta acessar o número de

identificação da versão e, então, as in-

formações mais importantes sobre o

produto / versão específicos aparecerão

na tela. 

Fábio Pereira novo

Diretor Industrial da

Ibema
A Ibema Papelcartão acaba de

contratar o executivo Fábio Pereira,

que assume a Diretoria Industrial

da fabricante. Graduado em En-

genharia Mecânica e especialista

em Administração Industrial, Perei-

ra conta com mais de 15 anos de

experiência e atuação em proces-

sos de gestão industrial com passa-

gem nas empresas Sogefi Filtration

(Filtros Fram), Takaoka e Presstéc-

nica. Na indústria paranaense, o

executivo também acumulará a

função de Gerente da fábrica da

Ibema em Embu das Artes, locali-

zada no interior de São Paulo, onde

ficará alocado.

A empresa, terceira maior fabri-

cante de papelcartão do país e uma

das maiores players da América

Latina, recentemente contratou Gil-

berto de Campos Sobrinho para o

cargo de Gerente de Gestão de

Pessoas e André Leal para a Dire-

toria Financeira.

Ecalc Software disponibiliza

informações sobre novas versões

de sistemas em seu site

Novaes Fotografias ganha qualidade,

agilidade e reduz custos operacionais 

Grafimax completa 15 anos renovando seu parque digital 
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FABRICA  COMPLETA  DE IMPRESSAO DE   ROTOGRAVURA E ENCADERNADO

VENDAS EM DUAS FASES:

FASE 1: VENDA  COMPLETA DA  FABRICA 

FASE 2: VENDA POR LOTES DA FABRICA

LINHA DE PREPARACAO DE CILINDROS COM DESENGRAXE, BANHOS DE COBRE

E CROMO, POLIDORAS E GRAVADORAS DE ALTA VELOCIDADE HELL, ARMAZE-

NAGEM INTELIGENTE DE ROLAMENTOS, 2 ROTATIVAS KBA TR6, 3 ROTATIVAS

CERUTTI 135, 7 LINHAS DE ENCADERNADORAS MULLER MARTINI, INSTALACOES

DE VAPOR E RECUPERACAO DA TOLUENO, ETC.

Mais informações pelo telefone  +34 91758 22 58

www.legal-auctions.com
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E
m dez anos os robos

deixarão de serem

servis e submissos.

A fabricação já não

será como a conhecemos

agora e imprimiremos em 3D

nossa própria roupa antes de

sair para a rua. Voce acredita

nas previsões que você já

vem escutando ao longo dos

últimos anos? Nós acredita-

mos. Levando isto em conta,

avançaremos com precaução

na hora de falar a respeito do

que a automação industrial te

prepara em um futuro alta-

mente interconectado.

Aqui, o diretor de marke-

ting da EU Automation, Jo-

nathan Wilkings, se fixa na

gestão de componentes da

automação obsoletos na fá-

brica do futuro. Um momento,

já mencionamos que esta fá-

brica pode encarregar-se de

seus pedidos de peças de re-

posição?

Neste ponto, cabe expli-

car o ciclo de super expectati-

va de Gartner, uma teoria que

afirma que as novas tecnolo-

gias experimentam, em pri-

meiro lugar, um período de

especulação e entusiasmo

antes de estabelecerem-se

no plano de uso real.

Algumas vezes, tal entu-

siasmo se manifesta na for-

ma de prognósticos extrema-

mente ambiciosos, que pro-

vavelmente não terminam em

um futuro próximo. Há mais

de 30 anos , a General Mo-

tors sonhava em criar fábri-

cas nas quais os robôs fabri-

cariam outros robôs com uma

mínima supervisão humana.

A produção automatizada ,

pura ficção científica, iria re-

volucionar o setor de fabri-

cação; na década de oitenta

havia uma grande expectati-

va a respeito.

Avancemos três décadas

para comprovar que foi so-

mente há pouco tempo quan-

do começamos a ver siste-

mas automatizados desen-

volvidos que requeriam uma

supervisão mínima. Sem dú-

vida, isto não é habitual e

muitas instalações de fabri-

cação seguem incorporando

níveis mínimos de auto-

mação industrial.

Os conceitos como a in-

ternet das coisas (loT) e a

indústria 4.0 estão impulsio-

nando a conectividade indus-

trial a níveis mais profundos,

ajudados pela padronização

dos protocolos de comuni-

cação e a junção da arquite-

tura da automação tradicio-

nal.

Espere, ainda não vamos

abrir o champanhe. Há um

longo caminho para co-

meçarmos a ver as fábricas

inteligentes do futuro total-

mente automatizadas.

No mundo inteiro há um

situação adequada para po-

der atualizar toda a linha de

produção. Apenas vivemos

em um mundo em que cada

fábrica parece uma fotografia

do futuro. De fato, a grande

maioria das centrais depen-

dem de atualizar peças obso-

letas para manter sistemas

críticos em funcionamento,

que é onde os níveis de co-

nectividade mais altos podem

ajudar realmente os gestores

de chão no futuro.

Os sistemas atuais de

gestão de manutenção infor-

matizados (CMMS)consti-

tuem uma inestimável plata-

forma para planejar quando é

necessário o pedido de

peças de reposição. Estes

sistemas analisam os melho-

res resultados, valorizando o

risco e, em geral, ajudam um

supervisor humano a realizar

o seguimento de milhares de

componentes.

E agora chega a parte na

qual prometemos que não ía-

mos cair: a super expectativa.

Com uma interconectividade

cada vez maior, graças às

maravilhas da internet, sen-

sores mais inteligentes e uma

aprendizagem mais profun-

da, é errado acreditar que lo-

go serão retiradas as repo-

sições e atualizações das

mãos humanas?

Falaríamos da fase em

que uma fábrica inteligente

honraria seu nome: um siste-

ma ciberfísico automatizado.

Um cérebro informatizado

central, uma grande CMMS

conteria as análises de todos

os sistemas e saberia em que

ponto se encontra o seu ciclo

de vida de manutenção. 

As substituições e atuali-

zações estariam programa-

das no momento certo para

garantir a máxima eficiência,

que, por sua vez, minimizaria

os tempos de inatividade.

Quando as análises das fábri-

cas com relação à vida útil

média das peças, os desgas-

tes e o tempo de produção in-

dicarem que existe a probabi-

lidade de tempos de inativida-

de, se poderia pedir peças

aos fornecedores automati-

camente. Obviamente, este é

o sonho da fabricação efi-

ciente, que se tornará realida-

de combinando a arte da

gestão da obsolescência com

máquinas inteligentes e alta-

mente conectadas.

E, certamente, não acredi-

tamos que seja uma previsão

muito descabida. Talvez não

se produza hoje nem

amanhã, mas em 20 anos po-

deremos ver sistemas simila-

res funcionando como o des-

crito. Porque, se alguma coi-

sa temos visto nesta última

década, tem sido a importân-

cia que se está cobrando da

gestão da obsolescência em

um número cada vez maior

de setores. Somente fabricar

tecnologia nova e avançada

não implica que todo mundo

possa ou queira adquiri-la.

Em todo caso, faz com que

produtos em perfeitas con-

dições se tornem obsoletos a

um ritmo mais acelerado.

Busca-se uma previsão

precisa; aqui a tem: a gestão

da obsolescência não se tor-

nará obsoleta a curto prazo.

Ao contrário, se tornará mais

automatizada e tecnologica-

mente inteligente conforme a

engenharia e a TI avancem.

Mas não confie que sua fábri-

ca fará o pedido desse acio-

namento obsoleto, pois pode

ser que tenha que esperar

um bom tempo.

O futuro da gestão da absolescência

Os conceitos como 
a internet das coisas

(loT) e a 
indústria 4.0 estão

impulsionando a 
conectividade 

industrial a níveis
mais profundos,
ajudados pela 

padronização dos
protocolos de 

comunicação e a 
junção da 

arquitetura da 
automação 
tradicional.



LLaa  PPrreennssaa

empresas
produtos

11

A X-Rite Incorpo-

rated e sua subsidiá-

ria Pantone LLC,

anunciaram o lança-

mento do Appearan-

ce Exchange Format

(AxF), um novo for-

mato de arquivo que permi-

te a comunicação completa

da aparência visual em um

único arquivo editável para

aprimorar o processo de vir-

tualização. Um

formato indepen-

dente de forne-

cedor, o AxF ofe-

rece um padrão

para armazenar

e comparti lhar

todos os dados

de aparência re-

levantes - cor,

textura, brilho,

refração, translu-

cidez, efeitos espe-

ciais (cintilações) e

propriedades de re-

flexão - nos aplicati-

vos mais modernos

de gerenciamento de

ciclo de vida de pro-

duto (PLM, na sigla em

inglês), de design auxiliado

por computador (CAD, na

sigla em inglês) e de rende-

rização. O AxF proporciona

um nível de con-

sistência e precisão

completamente iné-

dito na represen-

tação digital de ma-

teriais físicos em to-

das essas ferra-

mentas, simplifican-

do o processo de

design e reduzindo

o tempo de chega-

da ao mercado.

Sete de cada dez organizações

já utilizam o cloud
M e s m o

que  de cada

dez organi-

z a ç õ e s

(68%) já utili-

zem algum

tipo de nu-

vem, so-

mente 31%

alcançaram

certo nível de maturidade (com estratégias Cloud repetíveis,

otimizadas ou gestionadas) para maximizar seu valor, e 3 de

cada 100 contam com uma estratégia otimizada para obter

os maiores benefícios empresariais.

Assim se depreende do estudo global Cloud Going

Mainstream: All are trying, some are benefiting are maxi-

ming value, realizado pela International Data Corporation

(IDC) e patrocinado pela Cisco,  que revela também a pre-

ponderância dos ambientes da nuvem de híbridos, a relação

entre maturidade e resultados do negócio e o uso de apli-

cações Lot e do ciber-seguridade Cloud.

A adoção da nuvem aumentou 61% com  relação ao ano

passado (quando IDC apresentou a primeira edição do re-

latório) e ainda que a maioria das organizações sigam ten-

tando melhorar suas estratégias Cloud, existe uma margem

de melhora. 

D
ona do maior parque

gráfico do estado de

Pernambuco, a Fla-

mar Editora e Emba-

lagens, sediada em Olinda,

vem construindo sua história

não somente pelo pioneiris-

mo em tecnologia de im-

pressão, como também pelos

investimentos assertivos em

soluções que permitissem ex-

trair o máximo de cada siste-

ma em operação na gráfica.

Com amplo portfólio de

produtos e segmentos (in-

cluindo embalagens, editorial

e promocional) o passo natu-

ral foi procurar por soluções

que facilitassem e otimizas-

sem o processo administrati-

vo.

Em 1998, segundo Márcio

Ribeiro, sócio-proprietário da

Flamar, o volume de ordens

de serviços e orçamentos ex-

trapolou a capacidade opera-

cional da gráfica, causando

falhas. Foi quando aconteceu

o primeiro investimento na

automação de gestão através

do sistema Easycalc, da

Ecalc Software. 

A Flamar realizou mais

um investimento nos siste-

mas Ecalc: o Express para

controle administrativo fatura-

m e n t o / f i n a n c e i r o ,

compras/estoque, e o Eplan

para planejamento e controle

da produção. Além de auto-

matizar e tornar todo o pro-

cesso de gestão mais trans-

parente, por meio do conceito

de PCP (Planejamento e

Controle de Produção), a Fla-

mar também permitiu otimizar

e interligar informações e sta-

tus de produção dentro e fora

da gráfica. 

Flamar Editora e Embalagens

otimiza gerenciamento de produção 

O novo formato de arquivo da

X-Rite Pantone para a

comunicação de aparências 
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Com passagens pelo Bra-

sil e Argentina, Guy Gecht,

CEO da EFI, visita a América

Latina no final de novembro

para estreitar o relaciona-

mento com os clientes, con-

versar sobre o mercado com

a imprensa e promover ações

junto a equipe regional. 

Na primeira parada da

viagem, no dia 29 de novem-

bro, o executivo desembarca

em São Paulo para apresen-

tar a palestra: "A influência

da internet na indústria de im-

pressão", em que compartil-

hará sua visão de futuro e

fará um contraponto entre o

movimento online e a indús-

tria gráfica. Acompanhado

pelo diretor de vendas para

América Latina, Ernande Ra-

mos.

O portfólio da EFI comer-

cializado na América Latina

inclui os equipamentos VU-

TEk (grandes e supergran-

des formatos) e Jetrion (rótu-

los e etiquetas), ambos da

linha EFI Inkjet, as soluções

em software da linha EFI

Productivity Suite, os softwa-

res de gerenciamento de cor

da linha EFI Fiery, equipa-

mentos da EFI Reggiani, pa-

ra o segmento têxtil, além

das impressoras e insumos

para impressão em cerâmica

da linha EFI Cretaprint.

EFI CONNECT 2017
A visita de Guy Gecht

também é estratégica para

divulgação do maior evento

da empresa, que já entrou

para o calendário dos profis-

sionais do setor de im-

pressão digital em nível

mundial; o EFI Connect. Em

janeiro de 2017, a conferên-

cia que acontecerá em Las

Vegas, entre os dias 17 e 20,

reunirá mais de mil partici-

pantes, incluindo a imprensa

mundial, com uma progra-

mação de palestras, expo-

sições, demonstrações ao

vivo dos equipamentos com

o time de especialistas da

EFI. Mais informações e ins-

crições www.efi.com/con-

nect.

A
década de 80: a épo-

ca de  cowboy dos

pés à cabeça, disque-

tes e clássicos musi-

cais como Don`t you want me

, de The Human League. Para

eles, a ideia de armazenar na

" nuvem " a coleção de vinis

dos Novos Românticos  e fil-

mes suficientes para um vide-

oclube na esquina era algo

imaginável e, se formos  sin-

ceros, inclusive ridícula. Hoje

em dia, o armazenamento de

dados para a tecnologia de

consumo e indústria avançam

vertiginosamente . Mas como

isso afeta os dispositivos in-

dustriais  mais antigos?

Neste artigo, Jonathan Wil-

kings, diretor de marketing da

EU Automation , fornecedor

de automação industrial, ana-

lisa como a decadência digital

está repercutindo na indústria.

A decadência digital faz re-

ferência aos meios de arma-

zenamento  ou qualquer coisa

armazenada em formato au-

tomático, que decai paulatina-

mente  com o passar do tem-

po. Igual ao lombo do livro

muito lido que se rompe e

suas páginas se deterioram e

enrrugam , os meios digitais

também são vulneráveis à de-

gradação e à deterioração

com o passar do tempo. Os

consumidores adotam sem

problemas a atitude de des-

cartar e modernizar seus dis-

positivos de armazenamento,

mas não resulta algo tão

sensível para os fabricantes

industriais.

Num ambiente de pro-

dução, os dados industriais

podem ir de cifras básicas so-

bre o uso energético a com-

plexos comandos operativos e

procedimentos para a auto-

mação  das fábricas.  Com re-

lação à estas aplicações in-

dustriais mais avançadas, o

armazenamento de dados po-

de resultar crucial para o fun-

cionamento de uma fábrica.

Tomemos  como exemplo um

controlador lógico programá-

vel (PLC), que é um sistema

de controle industrial que su-

pervisiona de forma constante

a atividade de toda de toda

uma fábrica. Mesmo que com-

parta termos comuns com um

PC normal, como sua unidade

central de processamento , o

armazenamento da memória

e o software, um PLC está es-

pecificamente projetado para

ser usado em um ambiente

virtual. 

Um PLC escaneará e ana-

lisará todas as máquinas a

que esteja conectado e, por-

tanto, é capaz de tomar de-

cisões que afetem a fábrica

embasando-se nestes dados.

Tal como sugere seu nome,

um PLC é totalmente pro-

gramável, o que significa que

existem ajustes personaliza-

dos armazenados dentro do

dispositivo. Quanto ao  PLC, a

memória empregada está di-

retamente vinculada à quanti-

dade de atividade de entrada

ou saída (I/O) programada no

dispositivo, pelo que, quanto

mais aplicações industriais

existam  dentro de uma fábri-

ca , mais rápido se esgotará a

capacidade da memória. Ten-

do em conta que os PLCs mo-

dernos  tem uma vida útil de

15 anos, não surpreende facil-

mente  possa ocorrer  a de-

cadência digital.

A decadência digital é ine-

vitável e faz com que os fabri-

cantes tenham que tomar uma

decisão: substituir bem o dis-

positivo existente ou atualizá-

lo com um mais moderno.

Uma atualização pode pare-

cer a operação óbvia, mas um

PLC novo mais caro não ne-

cessariamente tem porque

ter maior capacidade. Deve-

se escolher um PLC tendo,

particularmente em conta a

fábrica. Alem disso, as consi-

derações básicas devem ser

sua capacidade de I/O (entra-

da e saída) e  o tamanho da

memória.

Don` t you want me  baby?

A repercussão da decadência digital 

nos dispositivos industriais mais antigos

"A influência da internet na indústria de impressão" 
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A
16ª edição do Prêmio

ABRE da Embala-

gem Brasileira, pro-

movido pela Asso-

ciação Brasileira de Embala-

gem, contemplou a Ibema na

categoria Ouro do Módulo

Embalagem de Micro e Pe-

quenas Empresas. O prêmio

avalia tecnologia, design, fun-

cionalidade, inovação, sus-

tentabilidade, entre outros as-

pectos da embalagem.

A caixa do sabonete cre-

moso Dani Fernandes, criada

pela Zumba Propaganda e

impressa pela Grampel So-

luções Gráficas, foi a embala-

gem premiada. Confecciona-

da com o Ibema Speciala, pa-

pelcartão de alta rigidez, que

dá sustentação e protege o

produto sem a necessidade

de utilizar um material muito

espesso, a embalagem se di-

ferencia por seu design gráfi-

co, além de toda a tecnologia

de impressão offset utilizada

com equipamento de alta

qualidade e os itens de eno-

brecimento como gofragem e

hotstamping.

A X-Rite

anunciou a

versão 2.7 do

C o l o r C e r t ,

que, entre ou-

tros aprimora-

mentos, otimi-

za a execução

de tarefas em

tempo real e o

controle de

qualidade para

o segmento de

embalagens.

Trata-se de três módulos: o ColorCert

Desktop, que permite criar especificações

de cores e controlar processos a partir de

várias localidades, em tempo real; o Color-

Cert ScoreCard Server, que fornece es-

tatísticas e dados de cores que dão às

marcas e aos convertedores uma forma

fácil e intuitiva de monitorar a qualidade de

impressão; e o Color-

Cert Repository Ser-

ver, um sistema de

gerenciamento de

conteúdo online para

armazenar, controlar

cores e atualizar in-

formações. 

Entre as novida-

des da versão atuali-

zada estão mais flexi-

bilidade na escola de

substratos de im-

pressão, incluindo

quando são usadas cores Spot, novas mé-

tricas para medição de opacidade de tinta

branca e de tinta, incluindo também suporte

a um gamut ampliado de tons  CMYK e co-

res especiais, e nova conectividade com o

InkFormulation para otimizar a comuni-

cação entre a sala de impressão e os siste-

mas de tinteiro. 

Flint Group lança vivo DigiSystem 2.0
Flint Group lançou seu novo Vivo DigiSystem 2.0 para o setor da impressão de envases, um

conceito único de gestão da   cor que oferece o mercado de velocidade, precisão e vantagens

nos custos. Vivo DigiSystem 2.0 é um componente integral da Vivo Colour Solutions , um con-

ceito que a companhia lançou pela primeira vez na drupa 2016. 

Este sistema de provas digitais desloca a composição das tintas para imprimir em valores

singulares que logo estão disponíveis  como mostra na DigiSwatch. Alguns   dos benefícios

deste sistema são os seguintes: intercâmbio imediato de padrões de impressão precisos entre

várias impressoras, apresentação profissional das normas da marca e o projeto da impressão,

enfoque profissional  para o elemento crítico da gestão da cor, velocidade, etc.

Xeikon lança sua

Laser Die-cut Unit

(LDU) para etiquetas

X e i k o n

tornou  mais

acessível a

conversão

de etique-

tas autoade-

sivas com o

lançamento de sua

unidade de troquelado Laser Die-

Cut Unit (LDU), respondendo as-

sim, à demanda do mercado de ti-

radas mais curtas, tempo de res-

posta mais rápido e maiores va-

riações. Está projetada para que

coincida com a velocidade da Xei-

kon 3030, tem uma largura de

banda de até 330mm e pode ma-

nejar materiais de impressoras di-

gitais convencionais ou de outro ti-

po, incluindo PP de prata PP e

PET.

A Xeikon LDU aplica verniz, tro-

quelados laser, fendas, rebobina

etiquetas, o que permite mudanças

de trabalhos com tempo limitado.

O sistema cobre a maior parte das

necessidades de conversão para o

mercado das etiquetas autoadesi-

vas de curto prazo e pode funcio-

nar fora da linha ou em linha com a

serie Xeikon 3000. 

Embalagem feita com Papelcartão

Ibema recebe ouro no Prêmio ABRE
Prêmio Abre - sabonete
Imagem sabonete: 
Design: Zumba Propaganda,
Convertedor: Ibema Papelcartão
/ Grampel Soluções Gráficas,
Brand owner: Dani Fernandes

Prêmio ABRE 
- divulgação
Os representantes da
Ibema: Fernando San-
dri, diretor Técnico e
P&D; Fabiane Stas-
chower, executiva de
Relacionamento com
o Mercado; e Márcio
José de Souza Flavio,
Executivo de Vendas.

Nova versão da X-Rite ColorCert Suite 2.7
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T
ransmitir aos consu-
midores a ideia de
modernidade e prati-
cidade. Esse foi o in-

tuito dos desenvolvedores da
nova embalagem dos feijões
Agreco, produzidos pela As-
sociação dos Agricultores
Ecológicos das Encostas da
Serra Geral.

Os produtos, embalados a
vácuo em embalagens retort
pouch, se caracterizam pelo
processo diferenciado, que
garante a conservação fora
da geladeira, mantendo o sa-
bor e os nutrientes sem a ne-
cessidade de conservantes
ou de qualquer outro aditivo.
A embalagem externa, pro-
duzida com papelcartão Ibe-
ma Impona 275g/m², eviden-
cia todas as características
dos feijões e destaca o pro-
duto no ponto de venda.

De acordo com Fabio
Fraschetti, Diretor Comercial
da Fraspaper Pack, a Agre-
go buscava se reposicionar
no mercado visando atender
a um nicho específico de
mercado. "Percebemos que
não basta ter um produto de
qualidade sem uma embala-
gem diferenciada, que de-
monstre essa qualidade",

aponta Handerson Dutra, da
Agreco.

A Fraspaper aplicou um
dos ensinamentos transmiti-
dos nos Seminários Técni-
cos, realizados anualmente
há mais de uma década pela
Ibema. O consultor e pales-
trante Fabio Mestriner, relem-
bra: "dissemos que em todas
as categorias onde saquin-
hos plásticos ficavam deita-
dos nas prateleiras, havia
oportunidade para a entrada
de uma embalagem em pa-
pelcartão, desde que o pro-
duto fosse posicionado como
premium ou de maior valor".

Desenvolvida pela reno-
mada equipe da DoDesign-s,
o projeto da atual embalagem
dos feijões Agreco foi realiza-
do por um trio de designers,
instalados em São Paulo, Be-
lo Horizonte e Berlim. "Nos

inspiramos no mercado euro-
peu, voltado para os novos
casais e para as pessoas sol-
teiras que desejam alimentos
orgânicos, que contribuam
para a harmonia social e
ecológica do planeta", explica
Ana Paula Diniz, diretora de
arte da Dodesign-s.

Segundo Dutra, a estraté-
gia deu certo. "Tivemos retor-
no positivo de vários clientes,
além da entrada em impor-
tantes redes como Eataly, St.
Marche e Zaffari. Também re-
cebemos propostas de ex-
portação para o mercado Eu-
ropeu. Este último é conheci-
do por ser muito exigente
quanto aos produtos que im-
porta, o que demonstra que o
investimento realizado no de-
senvolvimento da embala-
gem vem rendendo frutos", fi-
naliza.

A EFI disponibilizou a
atualização de número
23.011.001 do sistema EFI
Metrics Printware. As mu-
danças, que têm como base
pesquisas realizadas por uma
equipe de especialistas, já
estão disponíveis para down-
load, com melhorias e novida-
des nos módulos Metrics
Compras, Metrics Comercial,
Metrics Estoque, Metrics

HandHeld, Metrics CPA, Me-
trics Financeiro, Metrics Orc-
Classic, Metrics OrpClassic e
o mundialmente reconhecido
módulo de orçamento EFI
iQuote. 

O EFI Metrics Printware foi
desenvolvido pela equipe bra-
sileira da EFI para atender às
particularidades da indústria
gráfica e de embalagem. 

Por meio do sistema Me-

trics Printware, as indústrias
de impressão alcançam maior
controle das informações para
a tomada de decisões rápidas
e precisas. É um software
completo para o gerencia-
mento de vendas e fluxos de
trabalho de produção de qual-
quer material impresso, já que
concentra informações, moni-
tora os documentos e relató-
rios das atividades de todos

os departamentos, planeja os
processos, integrando tarefas
executadas pelos funcioná-
rios, entre outros.

Contribuindo para re-
dução significativa de erros
na linha de produção, a so-
lução dinamiza os processos
internos, reduz o desperdício
e os custos operacionais au-
mentando com excelência a
produtividade.

Toshiba TEC Spain Imaging Sys-
tems  amplia sua oferta de impressoras
industriais de etiquetas , com o lança-
mento da serie B-EX6T, a mais avança-
da de sua serie. Os novos modelos ofe-
recem uma solução de alto rendimento,
confiança e rentabilidade nos setores
ou atividades que precisam imprimir um
volume importante de etiquetas de
grande formato. A serie B-EX6T permi-
te imprimir etiquetas de até 6 polegadas

a uma velocidade de 305 mm por se-
gundo   e reduzir os custos  da im-

pressão  até 30% . Além disso, está dis-
ponível com resolução de 200 e 300
pontos por polegada, para uma im-
pressão de maior qualidade e perfeita
legibilidade dos códigos de barras.
Dispõem de USB ,  LAN de serie e
WLAN opcional, assim como funções
de controles avançadas mediante Blue-
tooth , para aceder e realizar trocas na
configuração desde tablets ou smartp-
hones.

Marca readequa embalagem e se reposiciona no mercado

Sistema EFI Metrics Printware tem nova atualização disponível

Toshiba lança novas impressoras industriais de etiquetas
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A
ssim como grande

parte das empresas

gráficas do Brasil, a

Ponto Cópias, locali-

zada na cidade de Santiago

(RS), teve origem familiar.

Começou com uma estrutura

pequena, ao lado da loja de

autopeças que era de pro-

priedade de seu fundador,

Eduardo Zolin. 

De lá para cá, passaram-

se 21 anos, ao longo dos

quais a Ponto Cópias con-

verteu-se em uma gráfica rá-

pida e de comunicação vi-

sual. E, como em todo o pro-

cesso de crescimento, novas

demandas foram notadas.

"Percebemos a necessi-

dade de investir no segmen-

to de médias tiragens que

não eram viáveis em máqui-

nas offset", explica Eduardo.

"O processo offset não nos

dava a agilidade e a rentabi-

lidade necessárias, então,

percebemos essa demanda.

Como já t ínhamos outro

equipamento da Konica Mi-

nolta (a bizhub PRO

C1060L), analisamos um

novo equipamento da mes-

ma marca. Foi então que

surgiu a possibilidade de in-

vest ir  na bizhub PRESS

C1100."

Com o novo equipamen-

to, a Ponto Cópias pretende

migrar 40% da produção que

hoje é feita em offset para a

impressão digital colorida de

alta velocidade. 

Conceituada como um

equipamento de alta pro-

dução dentro do portfólio da

Konica Minolta, a bizhub

PRESS C1100 possui velo-

cidade de até 100 pági-

nas/minuto em resolução de

até 1200x1200 dpi.

Com a apresentação da

nova opção ColorGrip da im-

pressora de folha solta com

tecnologia de injeção de tinta

Océ VarioPrint i300, Canon

redefine seus padrões de qua-

lidade de impressão. Agora,

os sistemas de injeção de tin-

ta melhoram os  resultados

conseguidos nas aplicações

das artes gráficas mais exi-

gentes, como por exemplo  liv-

ros, revistas e catálogos.

Na Drupa 2016, ocorreu a

primeira apresentação pública

da impressora 

VarioPrint i300 em um

evento internacional, depois

da apresentação em alguns

mercados previamente sele-

cionados na  primavera de

2015. Trinta clientes fizeram

seus pedidos imediatamente,

ampliando a base instalada

em novos regiões geográficas

e novos negócios que produ-

zem trabalhos de artes gráfi-

cas de alta qualidade.

Canon lançou duas novas

impressoras digitais em cor que

se somam à sua  serie Image-

Press: os modelos C850 e

C750. A família ImagePress

C850 está projetada para que

as impressoras comerciais e os

centros internos de impressão

possam imprimir uma oferta

mais ampla de aplicações e,

definitivamente, faz aumentar

seu negócio e sua rentabilida-

de. Estão idealizadas para

clientes cuja produção mensal

alcance volumes de até

170.000 páginas A4 e trazem

as seguintes novidades:

l Velocidade de produção

constante de 85 ppm/75ppm

até  220 gr/m2

l Possibilidade de trabalhar

com substratos de 52 a

300gr/m2

l Impressão automática em

dupla face  de formatos  de com-

primento esticado (banners)

l Nova trama de impressão

padrão 190 Ipp (linhas por po-

legada)  

l Configuração de registro

tira-retira semiautomática,

uma função que reduz o tem-

po que o operador dedica  a

este processo e o libera para

realizar outras atividades mais

produtivas

l Novas opções de acaba-

mento

l Novo controlador PRIS-

MAsync v 5.0

Qualidade e tecnologia de impressão

motivam Ponto Cópias ao investimento

Nova família Canon ImagePress C850

Océ Varioprint i300, novas opções de produção
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Ricoh 

Q
uando a Ricoh

lançou a Ricoh

PROtm VC60000

acreditamos que re-

volucionaria o futuro da im-

pressão comercial e que abriria

novos mundos. Havíamos pro-

jetado uma nova geração de

alimentação contínua, uma pla-

taforma de tecnologia inkjet pa-

ra artes gráficas nascida para

conseguir a excelência nas ma-

las diretas, materiais de marke-

ting e impressão de livros.

E conseguimos...Desde

aquele lançamento, clientes

de toda a Eu-

ropa tem inves-

tido nesta mudança de tecno-

logia, desde a Polônia até a

Grã -Bretanha, passando pela

Finlândia e França; e, o forte

crescimento das vendas vai

continuar.

O sucesso da Pro

VC60000 é a sua versatilida-

de, produtividade e qualidade

de impressão, graças à nossa

tecnologia única de injeção de

tinta multi-gota de 1200x100

dpi. 

MELHOR QUE OFFSET

Uma das primeiras a ad-

quirir foi a companhia holan-

desa de soluções de meios

gráficos Zalsman. Agora goza

de uma flexibilidade de im-

pressão que lhe permite es-

colher entre offset ou im-

pressão digital sem aumentar

os custos, mas elevando a fle-

xibilidade.

Por sua vez, para a Adare

SEC`s, a qualidade da im-

pressão foi a chave para quan-

do fez um investimento multi-

milionário nos sistemas Ricoh,

incluindo a aquisição de duas

Ricoh Pro VC60000. Com

60% de aumento na resolução

da impressão e nossa tinta

pigmentada de alta densidade,

ela consegue melhor

acabamento em todas as apli-

cações.

FLEXIBILIDADE A UM CUSTO

RENTÁVEL

A polaca EDC Expert se

fez com a primeira Ricoh Pro

VC60000 do Leste Europeu

para incrementar a flexibilida-

de de sua produção. Aprecia-

ram sua capacidade para im-

primir materiais transacionais

ou de publicidade em papel

padrão, sem nenhum trata-

mento prévio ou sem necessi-

dade de utilizar papel pré-tra-

tado para injeção de tinta, que

é mais caro.

O administrador holandês

de serviços completos de im-

pressão Pondres, planeja lide-

rar a evolução do mercado e

acelerar a transformação com

seu novo enfoque na pro-

dução de grande capacidade

com injeção de tinta. Agora po-

de fazer frente às demandas

de alta qualidade gráfica de

materiais de marketing e intro-

duzir novos produtos e ser-

viços. 

O grupo alemão de ser-

viços de impressão Haber-

beck, investiu estrategicamen-

te para aumentar sua infraes-

trutura de impressão digital e

criar assim uma oferta

mais ágil para

seus clientes.

E l -

sevier, um dos

diretores líderes mundiais de

revistas de alta qualidade,

agregou a Pro VC60000 à sua

lista de motores de impressão

de injeção de tinta de alta qua-

lidade validados.

Outra referência inclui os

jornais Financial Times (FT) e

o International New York Ti-

mes (INYT), ambos produzi-

dos por Hansaprint na Finlân-

dia sobre uma das primeiras

Ricoh Pro VC60000 vendidas.

Uma segunda VC600000 foi

instalada de imediato por Han-

saprint e ambas produzem

materiais para seus progra-

mas de fidelização, mala dire-

ta, correio transacional e livros.

Como resultado, houve uma

significativa mudança dos vo-

lumes de injeção de tinta tanto

offset quanto de impressão

com toner. 

Também incorporamos ra-

pidamente uma segunda im-

pressora para a divisão digital

do grupo Frances La Galiote

Prenant Da CFI Technologies.

CFI Technologies produz fol-

hetos e catálogos para marcas

como La Redoute e Toyota. O

fator decisivo para o presiden-

te Jérôme Binet, foi a qualida-

de da imagem comparada

com o custo da impressão, as-

sim como a flexibilidade quan-

to aos suportes. 

CAMINHO À RENTABILIDADE
A injeção de tinta tem al-

cançado a maioridade e, nos

últimos anos nossos clientes

estão pleiteando alta qualida-

de. Com a eficiência da Pro

VC60000 a vida do cabeçote e

o rendimento da tinta, pode-

mos oferecer aos clientes um

serviço lucrativo com a quali-

dade pretendida.

Temos avaliado as capaci-

dades dos fornecedores de

serviços de impressão mais

avançados, as necessidades

dos mercados que eles aten-

dem e como o investimento da

tecnologia adequada pode

conduzi-los ao caminho do

crescimento e da rentabilida-

de. A tecnologia líder em sua

classe nos tem permitido

ajudá-los a se desenvolver e

produzir aplicações de im-

pressão nos volumes que os

clientes querem.

Os temos ajudado a identi-

ficar as oportunidades e a po-

sicioná-los para tirar o máximo

proveito delas.

Está claro que a Ricoh Pro

V60000 faz um papel essen-

cial. Continuamos buscando

mais empresas para apoiá-las

em seus objetivos para se

abrirem a novos mundos na

produção.

Chega a revolução da injeção de tinta
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A
EFI e a Agfa Grap-

hics desenvolveram

uma integração en-

tre os front-ends di-

gitais (DFEs) EFI Fiery e o

mais recente sistema Apo-

gee 10 da Agfa Graphics pa-

ra que seus clientes em co-

mum aumentem a produtivi-

dade e o lucro com a im-

pressão digital.

Apesar de muitas empre-

sas de impressão usarem im-

pressoras digitais para aten-

der de maneira econômica à

demanda crescente de bai-

xas tiragens, tempo de exe-

cução mais rápido e serviços

com valor agregado, muitas

impressoras digitais não se

integram com eficiência aos

fluxos de trabalho offset. A

Agfa Graphics e a EFI ofere-

cem um dos mais avançados

fluxos de trabalho de im-

pressão híbrida do mercado

comercial, aproveitando os

pontos fortes das impresso-

ras offset tradicionais e Fiery

Driven digitais.

APOGEE 10 DA AGFA GRAPHICS

Por funcionar como u

m centro de produção hí-

brido exclusivo, com co-

nexões a CtP, para o proces-

samento de chapas, e a pla-

taformas Fiery DFE da EFI, o

Apogee centraliza todas as

tarefas de pré-impressão e

economiza um tempo valioso

para os prestadores de ser-

viços de impressão. O Apo-

gee 10 tem a capacidade de

dividir partes de um trabalho

e enviá-las à saída digital, o

que se mostra um recurso

extremamente poderoso no

caso do controle de versões

e de provas de (partes de)

livros com grande quantida-

de de páginas. 

FIERY DFES DA EFI 
A Fiery FS200 Pro, a mais

recente plataforma Fiery DFE

da EFI, ajuda as empresas de

impressão a obter o máximo

dos investimentos em impres-

soras digitais em termos de

produtividade, qualidade e efi-

ciência. Com a integração do

fluxo de trabalho do Apo-

gee/Fiery, os usuários podem

acessar os recursos mais re-

centes da Fiery DFE, entre

eles a HyperRIP - uma impor-

tante tecnologia de acele-

ração de trabalhos da Fiery

que reduz em 55% o tempo do

processamento dos trabalhos

- bem como ferramentas

avançadas de preparação de

chapas e gerenciamento de

cores, diretamente na familiar

interface do usuário do fluxo

de trabalho do Apogee. Mode-

los JDF podem ser usados pa-

ra automatizar qualquer confi-

guração de cor, mídia, layout

ou acabamento disponível pa-

ra impressoras digitais Fiery

Driven.

HP Inc. desenvolveu sua nova tecnologia

de impressão de cantos Edge Printing, que

permite aos usuários   imprimir uma imagem na

borda frontal ou lateral de um livro pela  primei-

ra vez.

A nova função , que forma parte da ferra-

menta de impressão de dados variáveis

SmartStream Designer da HP, divide automati-

camente uma imagem selecionada em

secções, de acordo com o número de páginas

do livro, antes de imprimir as secções de forma

consecutiva na borda de cada página. A nova

aplicação também tem a capacidade de impri-

mir uma imagem contínua nos  lombos de uma

coleção de livros, proporcionando um impacto

visual impressionante quando as coleções

estão expostas.

Tórculo Comunicación Gráfica, companhia

espanhola especializada na impressão comer-

cial e de livros, com sede em Santiago de

Compostela, foi a primeira cliente da HP Indigo

que experimentou a tecnologia, explorando as

potencialidades para produtos personalizados

, como cadernos, livros e romances. 

Agfa Graphics e EFI integram Apogee 10

aos front-ends digitais Fiery

HP intoduz a

tecnologia

edge printing
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gee 10 da Agfa Graphics pa-
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fluxos de trabalho de im-

pressão híbrida do mercado

comercial, aproveitando os
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dividir partes de um trabalho

e enviá-las à saída digital, o

que se mostra um recurso
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caso do controle de versões

e de provas de (partes de)

livros com grande quantida-

de de páginas. 

FIERY DFES DA EFI 
A Fiery FS200 Pro, a mais

recente plataforma Fiery DFE

da EFI, ajuda as empresas de

impressão a obter o máximo

dos investimentos em impres-

soras digitais em termos de

produtividade, qualidade e efi-

ciência. Com a integração do

fluxo de trabalho do Apo-

gee/Fiery, os usuários podem

acessar os recursos mais re-

centes da Fiery DFE, entre

eles a HyperRIP - uma impor-

tante tecnologia de acele-

ração de trabalhos da Fiery

que reduz em 55% o tempo do

processamento dos trabalhos

- bem como ferramentas

avançadas de preparação de

chapas e gerenciamento de

cores, diretamente na familiar

interface do usuário do fluxo

de trabalho do Apogee. Mode-

los JDF podem ser usados pa-

ra automatizar qualquer confi-

guração de cor, mídia, layout

ou acabamento disponível pa-

ra impressoras digitais Fiery

Driven.

HP Inc. desenvolveu sua nova tecnologia

de impressão de cantos Edge Printing, que

permite aos usuários   imprimir uma imagem na

borda frontal ou lateral de um livro pela  primei-

ra vez.

A nova função , que forma parte da ferra-

menta de impressão de dados variáveis

SmartStream Designer da HP, divide automati-

camente uma imagem selecionada em

secções, de acordo com o número de páginas

do livro, antes de imprimir as secções de forma

consecutiva na borda de cada página. A nova

aplicação também tem a capacidade de impri-

mir uma imagem contínua nos  lombos de uma

coleção de livros, proporcionando um impacto

visual impressionante quando as coleções

estão expostas.

Tórculo Comunicación Gráfica, companhia

espanhola especializada na impressão comer-

cial e de livros, com sede em Santiago de

Compostela, foi a primeira cliente da HP Indigo

que experimentou a tecnologia, explorando as

potencialidades para produtos personalizados

, como cadernos, livros e romances. 

Agfa Graphics e EFI integram Apogee 10

aos front-ends digitais Fiery

HP intoduz a

tecnologia

edge printing
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O
Grupo Geka, do Rio

de Janeiro, possui

uma rica história de

15 anos na comuni-

cação visual, com projetos

premiados para grandes com-

panhias brasileiras e globais.

A empresa possui hoje estru-

tura de primeiro mundo, com

um parque industrial de 6 mil

metros quadrados em sua

matriz e mais mil metros qua-

drados em sua filial, em um to-

tal de mais de 350 profissio-

nais.

Visando a evolução cons-

tante dos serviços de forma lu-

crativa, flexível e sustentável,

a Geka decidiu investir em

produtos Agfa. Desde 2014,

os equipamentos Agfa Jeti Ti-

tan HS revolucionaram por

completo as soluções ofereci-

das pela companhia. Recen-

temente, mais duas aqui-

sições turbinaram a produtivi-

dade e automação da empre-

sa: a mesa de corte Agfa

Acorta e o workflow Agfa

Asanti.

A parceria entre Geka e

Agfa começou com duas Jeti

Titan HS, que mudaram os

conceitos de produção.

A eficiência do equipamen-

to é comprovada pela aqui-

sição de mais uma Agfa Jeti

Titan HS, já em pleno funcio-

namento na filial da Geka,

também no Rio de Janeiro

Nova App da Mimaki
Mimaki, um dos principais fa-

bricantes de impressoras de in-

jeção de tinta de grande forma-

to, celebra a criatividade dos

usuários com um app móvil que

atua como fonte de inspiração

sobre a impressão e que apre-

senta as últimas notícias do se-

tor. O app da Mimaki integra o

conteúdo baseado nas tecnolo-

gias de impressão concretas,

como o processo offset, grande

formato, têxtil, acabados, etc, fa-

cilitando que os usuários rece-

bam a informação que necessi-

tam, seja em casa ou quando

estão viajando. 

Roland Dg Corporation anunciou o

lançamento da fresadora 3D modelo MDX-

50 que oferece um grande número de im-

portantes melhoras com relação à fresado-

ra MDX-40A. Apresentada como um siste-

ma completo, inclui um software CAM

atualizado e fácil de usar, um espaço de

trabalho maior e um trocador automático

de ferramentas da serie (ATC) , assim co-

mo uma velocidade de avanço melhorada

para conseguir uma maior velocidade no

fresado.

A serie MDX tem conseguido uma gran-

de popularidade entre os engenheiros, pro-

jetistas de produtos e educadores por sua

capacidade de produzir rápido e facilmente

protótipos com precisão, peças, modelos a

partir de uma ampla variedade de resinas e

materiais como ABS, POM, poliuretano, ce-

ra para modelar, madeira natural e química,

acrílico e muito mais.

Fujifilm anuncia o lança-

mento da nova serie Acuity

Select HS 30, uma incorpo-

ração de alta velocidade à

serie Select, que com veloci-

dade de impressão de até

57,6m2 por hora oferece to-

das as vantagens do modelo

Acuity UV. A Acuity Select

HS 30 permite utilizar ciano

e magenta claros para mel-

horar a produção de ima-

gens fotográficas ou de tra-

balhos de belas artes. Além

disso, o novo sistema de re-

gistro de pneumático permi-

te a carga rápida e fácil de

substratos e um sistema de

manutenção de cabeçotes

de impressão automático

melhora a produtividade.

A tecnologia da lâmpada

UV da Acuity Select HS 30

abre a possibilidade de im-

primir em material de im-

pressão mais fino e sensí-

vel. Por último , o sistema de

vácuo de alta pressão aper-

feiçoado da HS 30 reduz a

necessidade de mascarar a

base e facilitar a carga do

material. A nova Acuity Se-

lect HS 30 está disponível

em duas larguras  de im-

pressão (2,5 x 1,25 mm e

2,5 x 3,08 m) com uma

opção de rolamento para

ambas.

Soluções que transformam conceito de impressão do Grupo Geka

Fujifilm anuncia a nova serie Acuity Select HS 30

Roland DG lança a fresadora 3D automática MDX-50
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Novo modelo de impressora

têxtil: a Rhotex 325

A Durst anunciou no mês de outubro uma no-

va tecnologia para sua linha Rhotex, a Rhotex

325. O modelo combina tecnologia ambiental-

mente amigável de produção e sistema de im-

pressão direto em mídias têxteis (podendo

também trabalhar com papéis trânsferes). 

Exibido pela primeira vez durante a Exintex

2016, realizada em Puebla (México), a impresso-

ra atente tanto o mercado de soft signage, como

também impressão de tecidos para uso decorati-

vo e mobiliário, vestuário e outros acessórios que

tenham tecido como base.

Possui 3,2 metros de largura e incorpora o

sistema de cabeçotes Durst  WTS, aliando produ-

tividade ao uso de tintas 100% livres de VOC

(componentes voláteis). Sua velocidade está esti-

mada entre 170 m2/hora a até 350 m2/hora para

alta produção (24 horas por dia, sete dias na se-

mana). Também dispensa tratamento prévio ou

posterior de mídia, resultando em economia de

tempo e aumento de produtividade.   

C
anon anunciou o

lançamento de sua

nova tecnologia de

impressão, UVgel,

que formará parte de uma no-

va gama de equipamentos de

impressão sobre suportes

flexíveis , cujo primeiro mode-

lo será uma impressora de

bobina 64" , que será lançada

na primavera de 2017. Este

novo modelo desenvolvido

oferecerá aos fornecedores

de serviços de impressão de

grande formato uma combi-

nação de produtividade, quali-

dade de imagem, gama de

ampliações , automatização e

baixo custo operativo.

As principais característi-

cas da tecnologia UV gel são:

l Tinta de curado UV radi-

calmente diferente que se ge-

lifica instantaneamente ao en-

trar em contato com o supor-

te, o que se traduz em uma

colocação precisa da gota e

um grande controle para con-

seguir impressões repetidas a

alta velocidade.

l Uma ampla gama colo-

rimétrica de tintas solventes,

que  combina com os benefí-

cios meio ambientais das tra-

dicionais tintas látex e UV.

l Dispersão  mínima das

tintas, com o que, praticamen-

te, não se pode distinguir o

perfil físico da gota; além  do

nível mais baixo de consumo

de tinta, conseguindo uma re-

dução de até 40% nos custos

da impressão, se comparado

com as tecnologias de tinta

eco-solvente látex.

A tecnologia UVgel

também incorpora várias no-

vidades em hardware desen-

volvidas pela Canon:

l Cabeçotes piezo-elétri-

cos de nova geração que utili-

zam uma tecnologia patente-

ada de amostragem acústica

para monitorar que os ca-

beçotes funcionem correta-

mente durante o processo de

impressão.

l Um subsistema de cura-

do LED UV que opera de for-

ma totalmente independente

da impressora para assegurar

um fluxo de injeção/curado

constante em cada gota, para

obter uma uniformidade sem

precedentes em toda a área

de impressão da imagem.

l Um sistema baseado no

curado LED UV que não

transmite calor ao suporte, o

que facilita a impressão sobre

as superfícies mais finas e os

suportes flexíveis mais sensí-

veis ao calor.

l Compensação contínua

e automática dos cabeçotes,

enquanto o equipamento está

em funcionamento, o que

permite fazer impressões es-

quecidas e reduz o desperdí-

cio de material.

O projetor gráfi-

co Martin T. Charles

utiliza a tecnologia

de impressão de

grande formato da

Roland para criar as

cenografias dos fil-

mes em que trabal-

ha. Entre eles, des-

taca a realização da

cenografia   de fil-

mes como " 42" , "

Inimigo Público, "

Amor e Outras Dro-

gas" , " A Guerra de

Charlie Wilson "  e a

serie " The Newsro-

om". Sua última co-

laboração com

Hollywood foi através da nova

versão do clássico Caça -Fantas-

mas, que estreou  dia 15 de julho

nos cinemas do mundo todo.

Para produzir a decoração  do

filme Caça-Fantasmas , que ia

desde pequenos hotéis situados

no meio da Times Square a

fantásticas mansões mal-assom-

bradas, foi necessário contar com

o suporte do melhor equipamento

de impressão. Para dar realidade

aos seus projetos, Charles con-

tou com a sua impressora/corta-

dora de grande formato Roland

SOLJET PRO4 XR-640 e com as

tintas de grande durabilidade

Eco-Sol MAX.  

Canon Europa anuncia uma tecnologia revolucionária

A tecnologia Roland DG nas grandes

produções de Hollywood
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A Agfa segue seu caminho

de conquistas e reconheci-

mentos no ano de 2016. Mais

prêmios foram anunciados

nas últimas semanas no Brasil

e no exterior, que atestam a

qualidade das soluções Agfa.

O 15º Prêmio Graphprint,

um dos mais tradicionais recon-

hecimentos da indústria gráfica

brasileira, premiou novamente

a Agfa como a melhor fornece-

dora em Chapas Offset.

Outros dois importantes

prêmios nacionais foram rece-

bidos pela Agfa. Um deles é o

5º Prêmio de Excelência Grá-

fica Vinicius Viotto Coube, or-

ganizado pela Abigraf Seccio-

nal Bauru.

A Agfa venceu em Chapas

Offset. Já no 8º Prêmio Nor-

te/Nordeste

de Excelência

Gráfica "José Cândido Cordei-

ro" foram dois prêmios: Equi-

pamentos de Pré-impressão e

de Chapas Offset.

PREMIAÇÃO INTERNACIONAL
Na SGIA Expo 2016, a Ag-

fa foi internacionalmente re-

conhecida. Foram três so-

luções consideradas "Product

of the Year" pelo segundo ano

consecutivo.

A nova Anapurna H3200i

venceu na categoria Híbrida

UV ($100-500 mil); a Jeti Mira

foi a premiada em UV Flatbed

($200-500 mil) e a Jeti Tauro

venceu o prêmio principal na

categoria Classe de Produção

de Alto Volume Híbrida UV. 

Mimaki anuncia o lança-

mento da impressora por su-

blimação direta TX500P-

3200DS de 3,2 metros, a in-

corporação mais recente a

uma inovadora gama de pro-

dutos que a empresa lançou

nas últimas semanas. A nova

impressora encurta notavel-

mente os prazos de pro-

dução, pois  realiza simulta-

neamente duas operações: a

impressão e a fixação da cor.

A uma velocidade de im-

pressão de até 130 m2 por

hora, a impressora TX500P-

3200DS é adequada para  a

produção de amostras e

grandes lotes  com prazos de

entrega curtos.

A TX500-P-3200DS está

especialmente indicada para

uma ampla variedade de

aplicações de impressão

têxtil, como rótulos, roupa

personalizada e tecidos para

decoração dos lugares e mó-

veis.

D
urst Brasil anunciou

a instalação do pri-

meiro modelo TAU

330E no país. A im-

pressora digital de escala in-

dustrial voltada ao segmento

de rótulos e etiquetas foi ad-

quirida por uma das maiores

empresas do setor no mun-

do, e que possui filial no Bra-

sil, sediada em São Paulo. 

A TAU 330E mantém a

mesma estrutura robusta dos

demais equipamentos Durst.

Configurada como uma má-

quina industrial, está apta a

trabalhar ininterruptamente

24 horas por dia, sete dias na

semana. 

Além das mídias comuns

no segmento de rótulos e eti-

quetas, também podem ser

usados substratos metaliza-

dos (sem riscos de descarga

elétrica), alumínio em bobina

ou mídias de maior gramatu-

ra comumente usadas para

confecção de cartuchos. 

Instalação da primeira TAU 330E no Brasil

Agfa anuncia novas conquistas em premiações nacionais e internacionais

Mimaki apresenta uma nova impressora da sublimação direta



www.hydrair-systems.com
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Como parte de sua es-

tratégia em curso para esta-

belecer associações na

indústria que ofereçam so-

luções de valor agregado

aos seus clientes, Goss In-

ternational anunciou uma

nova colaboração com Elet-

tra Srl, fabricante de siste-

mas de lavagem automática

de mantilhas. 

A associação entre

Goss e Elettra está projeta-

da para oferecer novos be-

nefícios para os usuários

das impressoras comerciais,

proporcionando reduções

dramáticas de resíduos,

oferecendo um rápido retor-

no no investimento. Goss

também se converte no dis-

tribuidor exclusivo dos pro-

dutos Elettra Web Comercial

nas Américas.

Elettra tem construído

uma carteira de sistemas de

lavagem automática de

mantilhas livres de VOC,

com tecnologia de tela que

oferece o caminho para uma

produção mais sustentável,

através de uma variedade

dos processos de im-

pressão.

Dédalo Heliocolor, uma

importante empresa de im-

pressão da Espanha, espe-

cializada em impressão de

rotogravura, encadernação

de revistas e catálogos co-

merciais, encontra-se neste

momento em liquidação.

Esta empresa, que per-

tenceu ao  Grupo Dédalo

Print e anteriormente ao Gru-

po PRISA (El País),  cujas

instalações se encontram a

50 km de Madrid, conta entre

seus clientes com publi-

cações como as revistas "

Hola " ( Hello), " Diez Minu-

tos" , " El País Semanal".

A companhia especializa-

da neste tipo de venda jud-

cial, a  Legal Auctions,  é a

encarregada de efetuar todo

o processo de liquidação dos

ativos, que se desenrolará

conforme determina o Plano

de Liquidação aprovado judi-

cialmente , em duas fases:

- A primeira fase terá co-

mo objetivo vender a fábrica

completa, ou parte substan-

cial , que permita continuar

com a atividade nas insta-

lações.

- A segunda fase somente

ocorrerá se não se alcançar o

objetivo que se busca na pri-

meira fase. Nesta fase, ha-

verá a venda dos bens em

separado, inclusive o leilão

por lotes.

O prazo para apresentar

ofertas na primeira fase das

vendas direta será de 6

(seis) meses.

Goss anuncia uma nova associação com Electtra

Dédalo Heliocolor em liquidação
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A
Kodak apresentou
na WAN-IFRA Expo,
que aconteceu de 10
a 12 de outubro em

Viena (Áustria), a otimização
de seu portfólio de CTP térmi-
cos voltados ao segmento de
jornais.

Há 21 anos, a Kodak de-
senvolveu a tecnologia térmi-
ca para CTP e, de lá para cá,
foram mais de 21 mil equipa-
mentos comercializados em
todo mundo - destes, cerca
de 2500 para gráficas de jor-
nais. Agora, a empresa anun-
cia novas opções para tornar
os processos de gravação de
chapas em jornais mais velo-

zes, eficientes e controlados.
A Kodak anunciou o in-

cremento de 16% na potên-
cia do laser para os modelos
CTP Kodak Generation News
e para parte dos modelos Ko-
dak Trendsetter News. Isso
significa que gráficas de jor-
nais podem gravar imagens
em suas chapas em tempos
menores. Além disso, graças
à potência adicional no laser,
a velocidade do modelo Ge-
neration  News com Velocida-
de Z aumentou de 258 para
277 chapas/hora utilizando
chapas Kodak Sonora News
livres de processamento. 

Por sua vez, o rendimento

do CTP Trendsetter News em
Velocidade V aumentou de
116 para 129 chapas/hora. 

A nova tecnologia de gra-
vação em velocidade ultra-
elevada (ultra-high speed) foi
batizada como "Velocidade
W" e é outra opção adicional
ao equipamento Kodak
Trendsetter News, abrindo
espaço para enormes saltos
de produtividade. Quando se
utiliza essa nova tecnologia
juntamente com as chapas
Sonora News livres de pro-
cessamento, e com a opção
de autocarregador, o rendi-
mento do CTP é ampliado de
150 a até 240 chapas/hora,

ou com a configuração com a
unidade de cassete único
(SCU - Single Cassette Unit),
com a qual o rendimento é
expandido de 116 a 150 cha-
pas/hora.

A Kodak anunciou, ainda,
o novo aplicativo de controle
CTP móvel criado especial-
mente para dispositivos como
smartphones ou tablets. Esse
aplicativo permite aos clien-
tes monitorar múltiplos siste-
mas CTP de modo eficiente e
fácil. 

O novo aplicativo de con-
trole de CTP Kodak Mobile
estará disponível no mercado
no início de 2017.

WAN-Ifra se

associa com

Bording Holding

A Associação Mundial dos Jor-
nais e Meios de Comunicação
(WAN-IFRA)  e Bording Holding
GMBH (Bording Messe) organi-
zarão futuramente a IFRA Word Pu-
blishing Expo  e a DCX Digital Con-
tent Expo. Para isso,   as duas orga-
nizações montaram uma empresa
conjunta e fundaram o editorial KG
Gmbh & Co. Exposición. 

A Tendência da digitalização tem
trazido consigo uma mudança fun-
damental na indústria da im-
pressão.Com o lançamento da nova
'DCX Digital Content Expo",  WAN-
IFRA e Bording tem o objetivo de
apoiar e desenvolver o crescimento
do mercado da produção de conteú-
dos digitais. Ao mesmo tempo, con-
tinuarão com a tradição da IFRA
World Publishing Expo como a  in-
terface entre a impressão e publi-
cação cross-media.

Em julho de 2016, KBA-Digital &
Web, em Wurzburg, firmou acordo de
cooperação  com o especialista ho-
landês em tecnologia Apex Internatio-
nal com relação ao revestimento e gra-
vado de cilindros de cerâmica para a
rotativa offset sem água KBA Cortina.
O objetivo principal desta associação é
garantir a  entrega rápida dos cilindros
de cerâmica recém recobertos e gra-
vados aos usuários Cortina,  quando o
recondicionamento for necessário de-
vido ao desgaste após vários anos de
produção.

Até agora, os rolos de anilox Corti-
na eram revestidos e gravados  na fá-
brica da KBA-Sheetfeden em Rade-
beul. 

Depois de uma complexa análise
econômica e a consideração de todas
as alternativas possíveis, a adminis-
tração da KBA decidiu terceirizar o re-
vestimento e o gravado em lugar de in-
vestir em novos equipamentos de gra-
vados à laser. Para o usuário Cortina
não há alterações nos procedimentos
para a reparação e a reposição dos ro-
lamentos.

Novas opções para aumentar a produtividade,

eficiência e sustentabilidade nas gráficas de jornais

KBA e Apex firmam acordo de cooperação



Zênite Sistemas celebra lançamento

de nova solução e renova para a

ExpoPrint Digital 2017
A Zênite Sistemas está

entre as empresas confir-

madas para a ExpoPrint

Digital 2017. 

Neste ano, a Zênite

lançou oficialmente na fei-

ra o GS - Gworks Enterpri-

se 3.0, seu software de

gestão, que chamou a

atenção de um público

qualificado e interessado. A empresa destacou que a feira contou

com um movimento excelente, conquistando um aumento de pelo

menos 10% nos negócios entre feira e pós-feira.

A Zênite é especializada em softwares gerenciais, focados pa-

ra a indústria gráfica. São soluções adaptáveis, rápidas e com óti-

mo custo-benefício. O objetivo é levar facilidade de uso e agilidade

na confecção de orçamentos.
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A OKI estará com sua sé-

rie de produtos na ExpoPrint

Digital 2017. A empresa parti-

cipa há anos da ExpoPrint Di-

gital / FESPA Brasil e vai de-

monstrar novamente suas so-

luções a um público altamente

qualificado.

Neste ano, a fabricante te-

ve sucesso na ExpoPrint Digi-

tal ao destacar dois lançamen-

tos: a C941DP, para o merca-

do de envelopes, e a

C711DW, voltada à produção

de rótulos e etiquetas. Além

disso, apresentou aos visitan-

tes a C941, que permite a im-

pressão de mídias em quatro

cores, além do toner branco

ou clear, um dos grandes dife-

renciais da OKI.

A ExpoPrint Digital 2017

será a primeira feira pós-drupa.

Será a oportunidade de confe-

rir ao vivo e em funcionamento

equipamentos inovadores e re-

volucionários apresentados

pelas empresas na Alemanha

nos segmentos de impressão

digital para baixas tiragens, da-

dos variáveis, além de softwa-

res, impressão 3D, soluções

de pré-impressão, serviços,

dentre outros segmentos.

A feira acontece de 15 a 18

de março no Expo Center Nor-

te, em São Paulo, juntamente

com a FESPA Brasil, voltada

aos mercados de comuni-

cação visual, sinalização,

grandes formatos, estamparia

digital e muito mais.

A Bremen Sistemas vai

demonstrar toda sua tecno-

logia em softwares de

gestão durante a ExpoPrint

Digital 2017.

A empresa vem embala-

da pelos resultados positi-

vos na ExpoPrint Digital

2016, quando conseguiu, na

comparação com a feira do

ano anterior, um incremento nos negócios na faixa de 60% entre

feira e pós-feira. Na oportunidade, a Bremen destacou seu soft-

ware pronto para atender gráficas de todos os portes pelo país.

A Bremen vem há mais de 15 anos marcando sua posição na

indústria gráfica, desenvolvendo e comercializando seu software

de gestão específico para o setor, focando em uma solução sim-

ples, segura e econômica.

A Caldera vai demonstrar sua tecno-

logia de software durante a FESPA Bra-

sil 2017.

De acordo com Gastón Giudice, Dire-

tor de Desenvolvimento de Negócios na

América Latina da Caldera, a qualidade

da feira foi fundamental para a presença

na FESPA Brasil 2017.

O profissional da Caldera frisa que

"as ferramentas da Caldera têm permiti-

do que os impressores tenham total

controle de suas companhias. Nós per-

cebemos que apesar das questões

econômicas, os clientes têm confiado

em nossa solução e transformado seus

locais de trabalho em um ecossistema

com todas as nossas ferramentas e mó-

dulos".

ExpoPrint Digital 2017 - FESPA Brasil 2017
Bremen Sistemas participa da

ExpoPrint Digital 2017 para

seguir seu crescimento

OKI participa da ExpoPrint Digital 2017

Caldera destaca tecnologia de software na FESPA Brasil 2017
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Especia-

l izada em

papéis de

parede de

alta qualida-

de e com as

mais diferen-

tes texturas,

a Conver-

tech apre-

sentou suas soluções para o mercado

de decoração e outros setores na FES-

PA Brasil 2016. Os resultados foram tão

positivos que a empresa já garantiu seu

espaço para a feira de 2017, que ocorre

de 15 a 18 de março no Expo Center

Norte, em São

Paulo.

A Conver-

tech se desta-

ca por apre-

sentar ideias

especiais pa-

ra setores

com alto índi-

ce de cresci-

mento, sempre com foco na qualidade e

criatividade. A empresa oferece ao mer-

cado papéis de parede com texturas di-

ferentes, papéis fotográficos e canvas

para impressão de quadros, filmes bac-

klits e muito mais.

Mimaki vai apresentar

soluções para

diferentes segmentos

na FESPA Brasil 2017

A Mimaki, uma das principais fabri-

cantes mundiais de impressoras digitais

de grande formato, estará na FESPA Bra-

sil 2017.

No Brasil, a Mimaki vem com diversas

novidades. Além do novo site lançado re-

centemente, a empresa também trouxe

para o país a nova impressora sublimáti-

ca para o mercado têxtil, a TS300P-1800,

voltada aos profissionais que trabalham

com impressão por sublimação.

A Mimaki é uma empresa japonesa

que está no Brasil desde 2009, com foco

nos mercados têxtil, comunicação visual

e industrial. A Mimaki também é preocu-

pada com a questão educacional, e patro-

cina o FESPA Brasil Fórum. Será Patroci-

nadora Ouro na etapa Curitiba, que oco-

rre em 26 de outubro, e Patrocinadora

Prata nas etapas Belo Horizonte e Rio de

Janeiro, que ocorrem respectivamente

nos dias 9 e 22 de novembro. 

A Ampla

Digital estará

na FESPA

Brasil 2017.

A empresa

fez parte do

time de expo-

sitores nos

dois últimos

anos e con-

quistou resul-

tados positivos. Durante a FESPA Brasil

2016, além de fazer sucesso ao apresen-

tar seus equipamentos a um público qua-

lificado, anunciou também uma importan-

te parceria com a empresa VinilSul.

A Ampla Impressoras Digitais é uma

das mais im-

portantes fa-

bricantes de

impressoras

digitais de

grandes for-

matos na

América Lati-

na, com mais

de 10 anos de

atuação e

uma unidade fabril no estado do Paraná,

que produz equipamentos com a mais al-

ta tecnologia, como impressoras UV (Eli-

te RR LED UV), impressora solvente

(New Targa XT) e impressão por subli-

mação (New Targa XT Aquatex).

A Aplike vai demonstrar na

FESPA Brasil 2017 sua vasta

gama de vinis auto-adesivos e

outras soluções que fazem

parte do portfólio da empresa

que possui mais de 20 anos

de atuação no mercado. A fei-

ra acontece de 15 a 18 de

março no Pavilhão Azul do

Expo Center Norte, em São

Paulo.

A empresa com fábrica em

Diadema (SP) é especializada

no desenvolvimento de novas

tecnologias com o objetivo de

produzir e comercializar pelí-

culas e papéis auto-adesivos.

O destaque é a linha Aplik-

decor, películas adesivas para

revestimento e decoração

usadas para reformar e mudar

o visual com praticidade. Há

películas texturizadas com vá-

rios efeitos como madeira,

mármore, pedra e couro.

O adesivo reposicionável

pode ser usado em móveis,

divisórias, paredes e portas

em locais como escritórios,

bancos, restaurantes, bibliote-

cas, hotéis, aeroportos, estan-

des, dentre outros.

A FESPA Brasil é a melhor

e mais importante feira de im-

pressão digital para os setores

de comunicação visual, sinali-

zação, grandes formatos, de-

coração, estamparia digital e

outros segmentos. Ela acon-

tece paralelamente com a Ex-

poPrint Digital, feira voltada

para setores de impressão di-

gital como baixas tiragens, da-

dos variáveis, 3D e mais. Ca-

dastre-se para visitar a feira

em: 

www.fespabrasil.com.br/pt/vi-

sitar/cadastro.

Aplike marca presença na FESPA Brasil 2017

Convertech vai demonstrar sua criatividade 

na FESPA Brasil 2017

Ampla ressalta qualidade de suas soluções

nacionais na FESPA Brasil 2017 
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A FESPA e a APS Feiras

anunciam para os meses de

outubro e novembro a segun-

da edição do FESPA Brasil

Fórum, um espaço totalmen-

te dedicado para o debate de

Negócios, Oportunidades e

Tecnologias. O evento gratui-

to percorre três importantes

capitais: Curitiba, Belo Hori-

zonte e Rio de Janeiro.

O FESPA Brasil Fórum é

a reunião dos empresários do

segmento de impressão digi-

tal para um valioso debate

sobre as tendências, estraté-

gias e o futuro do mercado

brasileiro e global, discutindo

novas oportunidades, pro-

cessos e tecnologia. Dois es-

pecialistas da indústria vão

transmitir números, conceitos

e informações atuais e rele-

vantes para auxiliar na otimi-

zação de processos do em-

presário de impressão.

O diretor da FESPA Brasil

Alexandre Keese fala do te-

ma: "Soluções integradas

são tendência do mercado de

impressão". Partindo da aná-

lise dos estudos mais impor-

tantes do mercado mundial

sobre impressão, o especia-

lista traça uma linha muito

clara entre o presente e o fu-

turo deste mercado em cons-

tante movimento.

Durante esta apresen-

tação, Alexandre Keese

apresenta os principais nú-

meros coletados ao redor do

mundo e os caminhos para

que o empresário que possui

ou gerencia uma empresa de

comunicação visual trabalhe

com soluções integradas e

assim agregue valor ao aten-

der as necessidades dos

clientes.

O
mercado de im-

pressão lotou o Au-

ditório do Sigep, na

cidade de Curitiba,

para a primeira etapa do

FESPA Brasil Fórum 2016,

iniciativa que visa compartil-

har informações e práticas re-

levantes aos profissionais

que fazem parte da indústria.

Os participantes recebe-

ram um conteúdo rico trans-

mitido por especialistas do

segmento e puderam trocar

experiências e fazer networ-

king. O FESPA Brasil Fórum

passa ainda pelas cidades de

Belo Horizonte, no dia 9 de

novembro, e Rio de Janeiro,

no dia 22.

Em Curitiba, a primeira

palestra foi com o diretor da

FESPA no Brasil e da APS

Feiras, Alexandre Keese. O

especialista iniciou sua apre-

sentação abordando o portfó-

lio de iniciativas da APS, co-

mo a ExpoPrint Latin Ameri-

ca, a ConverExpo e a próxi-

ma feira a ser realizada em

2017, ExpoPrint Digital / FES-

PA Brasil, entre os dias 15 e

18 de março.

Alexandre apresentou

uma pesquisa promovida pe-

la FESPA ressaltando que há

no mercado global de im-

pressão um otimismo dos

empresários, assim como

também no Brasil. Carac-

terísticas do mercado atual

foram abordadas, como o au-

mento por produtos mais cus-

tomizados, que sejam entre-

gues com maior rapidez em

tiragens a cada dia mais bai-

xas e com designs criativos e

revolucionários. O mercado

desta forma demanda por um

trabalho integrado - e não ex-

cludente - entre impressão

analógica e digital.

Luciana Andrade, diretora

do Grupo GF, também pales-

trou na etapa Curitiba do

FESPA Brasil Fórum. Ela

destacou que o melhor inves-

timento para atingir novos

mercados é a mudança do

pensamento das empresas,

pensando na mudança de es-

tratégia, a busca de novas

parcerias, mudar o foco co-

mercial do vendedor e dire-

cionar investimentos em mar-

keting e treinamento.

O FESPA Brasil Fórum

contou também com a apre-

sentação de especialistas de

empresas que patrocinaram

a iniciativa. Marcelo Dutra, da

Mimaki; Tiago Barbosa, da

Roland; e Bruno Ayala, da

Caldera, destacaram tecnolo-

gia em hardware e software

para mercados de impressão

digital em comunicação vi-

sual, impressão digital têxtil e

impressão por sublimação,

dentre outros segmentos.

Segunda edição do FESPA Brasil Fórum é anunciada

FESPA Brasil Fórum leva rico

conteúdo aos profissionais de Curitiba
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A
14 meses de seu
início, a ExpoPrint
Latin America
2018 segue regis-

trando números positivos
que consolidam a posição
da feira como o maior
evento de impressão das
Américas. A feira registra
mais de 70% de espaço
ocupado, já considerando
também o espaço da Con-
verExpo, feira no setor de
conversão de rótulos e em-
balagens que acontece pa-
ralelamente à ExpoPrint.

As feiras ocorrem entre os
dias 20 e 24 de março de
2018 e vão espelhar o otimis-
mo e desenvolvimento da
indústria de impressão brasi-
leira e latinoamericana.
Serão apresentados lança-
mentos internacionais e toda

a tecnologia disponível atual-
mente para o segmento.

Grandes nomes já estão
confirmados representando
toda a cadeia de produção do
impresso, desde o processo
de pré-impressão, em espe-
cial os softwares, passando

pela impressão dos mais va-
riados segmentos - como edi-
torial, comercial, embalagem
e rótulos, flexografia, têxtil - e
ainda opções em acabamen-
tos, suprimentos, acessórios,
periféricos e serviços. Tudo
em um só espaço, com de-

monstrações ao vivo das
soluções, para que o em-
presário possa comparar e
fazer a melhor escolha.

A ExpoPrint Latin Ameri-
ca chega em 2018 à sua
quarta edição. A feira reali-
zada pela Afeigraf (Asso-
ciação dos Agentes de For-
necedores de Equipamen-
tos e Insumos para a Indús-
tria Gráfica) acontece a ca-
da quatro anos e é conside-
rada o grande momento do
mercado de impressão
mundial. Para a próxima

edição, a novidade é a Con-
verExpo, feira realizada pela
Abflexo/FTA-Brasil (Asso-
ciação Brasileira Técnica de
Flexografia) que vai apresen-
tar soluções aos setores de
conversão de embalagens e
rótulos.
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ExpoPrint Latin America 2018

conquista números positivos

Luciana Andrade, diretora do
Grupo GF e especialista em im-
pressão digital de grandes formatos,
aborda o tema "A Comunicação Vi-
sual e o Mercado Novo". Luciana fa-
la das transformações do setor, de-
corrente do cenário brasileiro, e
quais são as estratégias assertivas
de quem está dando muito certo.
Aborda ainda o momento em que o
mercado vive e as novas e lucrati-
vas possibilidades dentro deste no-
vo modelo.

Com enorme aceitação em sua
primeira edição em 2015, o FESPA
Brasil Fórum ocorre honrando o le-
ma "Profit for Purpose" - "Lucro por
um Propósito" da FESPA, que con-
siste no compromisso de reinvesti-
mento na indústria de impressão di-
gital compartilhando conhecimento

de qualidade para os profissionais.
Outro objetivo é valorizar as carac-
terísticas de cada região, levando
um conteúdo focado ao empresário
do setor. A iniciativa criada no Brasil
já foi levada pela FESPA para ou-
tras regiões, como na África.

A primeira cidade a receber o
FESPA Brasil Fórum será Curitiba,
em 26 de outubro, no Sigep, locali-
zado na rua Augusto Severo, 1050,
Alto da Glória. O evento segue para
Belo Horizonte em 9 de novembro,
no Senai Cecoteg, rua Santo Agos-
tinho, 1717 - Horto Florestal. A últi-
ma etapa será no Rio de Janeiro dia
22 de novembro no Senai Mara-
canã, rua São Francisco Xavier,
417, Maracanã. Informações e ins-
crições no site: http://www.fespabra-
sil.com.br/forum/

Feira de negócios LabelExpo Americas 2016
A EFI participou da feira de negócios LabelExpo Americas 2016, que acon-

teceu entre os dias 13 e 15 de setembro, onde apresentou a solução EFI Pac-
kaging Suite e a impressora EFI Jetrion 4950lxe 
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