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A Agfa Graphics do Brasil

foi a vencedora em três cate-

gorias do "Prêmio Pini Forne-

cedores do Ano", honraria da-

da aos fornecedores de desta-

que no ano em uma das princi-

pais premiações da indústria

gráfica, que chegou em 2016 à

sua 26ª edição.

A Agfa foi a vencedora nas

categorias: Software de Geren-

ciamento de Cores; Chapas

para Impressão; e Equipamen-

tos para Pré-Impressão, Siste-

mas e CTPs. Este reconheci-

mento destaca a atuação da

companhia em diferentes áre-

as da impressão, oferecendo

serviço e suporte de qualidade

aos clientes.

A
Afeigraf (Asso-

ciação dos

Agentes de

Fornecedores

de Equipamentos e In-

sumos para a Indústria

Gráfica) contou mais

uma vez com uma forte

participação no Prêmio

Brasileiro de Excelência

Gráfica Fernando Pini,

tradicional premiação

da indústria gráfica

mundial.

A associação foi uma

das Entidades Apoiadoras

do evento e a ExpoPrint La-

tin America 2018, maior

evento de impressão das

Américas, a Patrocinadora

Bronze do Prêmio Pini.

Além da parceria de anos

da Afeigraf/ExpoPrint com o

Prêmio Pini, o destaque fi-

cou por conta dos Associa-

dos da Afeigraf, que con-

quistaram diversas catego-

rias no Prêmio de Fornece-

dores do Ano.

A HP foi a vencedora em

Sistemas de Provas, Equi-

pamentos para Impressão

Digital em Grandes Forma-

tos e Equipamentos para

Impressão Digital. A Agfa

também venceu em três ca-

tegorias: Chapas para Im-

pressão, Software de Ge-

renciamento de Cores e em

Equipamentos para Pré-Im-

pressão, Sistemas e CTPs.

A Heidelberg foi outra

associada Afeigraf com três

conquistas: Equipamen-

tos de Impressão Plana,

Equipamentos para Aca-

bamento Gráfico e Blan-

quetas. A Sun Chemical

foi a campeã em Tintas.

Por fim, em Equipamen-

tos de Impressão Rotati-

va a vencedora foi a

Goss, que também faz

parte da Afeigraf.

O Prêmio Brasileiro

de Excelência Gráfica

Fernando Pini foi criado em

1991. O nome Fernando Pi-

ni foi incorporado ao prêmio

em 1995 - ano de falecimen-

to de um dos mais brilhan-

tes técnicos da indústria

gráfica. O prêmio é recon-

hecido internacionalmente

pelo nível dos trabalhos

apresentados e já rompeu a

barreira de 1500 produtos

inscritos. A cerimônia de en-

trega é considerada a maior

festa da indústria gráfica em

todo o mundo.

Associados da Afeigraf são destaque no Prêmio Pini 
Agfa vence três
categorias no 
26º Prêmio 

Fernando Pini 

A Vimagraphics é a nova associada da

Afeigraf - Associação dos Agentes de Forne-

cedores de Equipamentos e Insumos para a

Indústria Gráfica. A empresa objetiva interagir

mais com as outras companhias do segmen-

to para desta forma buscarem ações conjun-

tas em benefício da indústria como um todo.

De acordo com o sócio-administrador da

Vimagraphics, Jorge Maldonado, "para a Vi-

magraphics, fazer parte da Afeigraf é uma

grande oportunidade de obter interação com

empresas similares a nossa que fornecem

equipamentos, insumos e serviços para os

clientes de nosso setor. Encontrando assim,

pontos de interesse comum para estabelecer

alianças e ações em conjunto para benefício

dos clientes da associação e de nossa organi-

zação".

A Vimagraphics, através de sua represen-

tada QuadTech International, oferece so-

luções no segmento de controle de cores, re-

gistro e dobra em máquinas de impressão off-

set rotativas. 

Dentre os produtos, estão: Controle de co-

res via câmeras on-line - espectrofotômetros

que conseguem medir realmente cores

(*L*a*b), usando padrões internacionais e

controlando as cores em modos SID ou via

médios tons; Controle de registro de cores

com a plataforma ICON e a tecnologia LED;

Controle de corte ou dobra com plataforma e

tecnologia similar ao de registro via LED; sis-

tema de registro e corte de baixo custo para

máquinas de jornal, via sistema TRIM, consi-

derada a grande novidade da empresa.

A Vimagraphics encontra-se também à

disposição dos clientes na área de venda e

pós-venda ou serviço técnico, que inclui as-

sessoria na atualização de equipamentos,

treinamentos técnicos, manutenção preventi-

va, corretiva e fornecimento de peças para o

Brasil e também América Central e América

do Sul, mercados que encontram-se sob a

responsabilidade da Vimagraphics.

Vimagraphics é nova associada da Afeigraf
A Afeigraf - Associação  dos

Agentes de Fornecedores de

Equipamentos e Insumos para a

Indústria Gráfica - nasceu de um

sonho de solidificar a atuação

das empresas fornecedoras de

tecnologia, com o objetivo de

ampliar seus direitos e buscar

melhores condições dentro do

mercado. Após 10 anos de

existéncia, renomadas empre-

sas juntaram-se à iniciativa, re-

forçando o papel agregador da

entidade.

A Associação, sempre em

sintonia com os avanços tec-

nológicos do mercado e servin-

do como uma bússola para os

players do setor, realiza a Expo-

Print Latin America, ExpoPrint

Digital e Trends of Print Latin

America.

Afeigraf
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J
eff Jacobson, presi-

dente da Xerox Tech-

nology, será o pales-

trante principal no EFI

Connect 2017 - a conferên-

cia da EFI que ocorrerá de

17 a 20 de janeiro de 2017

no hotel Wynn, em Las Ve-

gas. Jacobson, que será

CEO da Xerox depois da

conclusão da separação da

empresa em duas socieda-

des abertas e independentes,

tem uma rica história de ca-

rreira como executivo e líder

no setor de artes gráficas.

Em sua função atual, Ja-

cobson dirige o setor de tec-

nologia da Xerox e é res-

ponsável pelo desenvolvi-

mento, fabricação e distri-

buição mundial de estratégia,

operações e produtos. Ja-

cobson ingressou na Xerox

em 2012 como presidente de

Operações Globais de Co-

municações Gráficas. Antes

da Xerox, ele foi presidente e

diretor executivo da Presstek,

adicionando o título de presi-

dente em 2009. Anteriormen-

te, Jacobson foi diretor de

operações do Grupo de Co-

municações Gráficas da

Eastman Kodak Company.

Ele também trabalhou duran-

te cinco anos como CEO da

Kodak Polychrome Graphics.

Outras apresentações

atualmente programadas pa-

ra o Connect 2017 incluem

palestras do Gecht; o CFO

da EFI, Marc Olin; e de Ga-

briel Matsliach, vice-presi-

dente sênior e gerente geral

da EFI Productivity Softwa-

re.O EFI Connect é o melhor

evento do setor para a reali-

zação de um diálogo aberto e

a troca de ideias, proporcio-

nando aos líderes de empre-

sas de todo o mundo uma

oportunidade valiosa de par-

ticipar de sessões de treina-

mento, adquirir experiência

prática, discutir tendências

do setor, fazer contato com

colegas, expressar opiniões

e aprender com outros profis-

sionais. 

Joel Quadracci, presidente e CEO

da Quad/Graphics de Sussex, Wiscon-

sin, EUA, no EFI Connect 2017 - a con-

ferência anual da EFI a ser realizada em

17-20 de janeiro de 2017, no hotel

Wynn, em Las Vegas. O bate-papo com

Quadracci será realizado no dia 18 de ja-

neiro e terá moderação do CEO da EFI

Guy Gecht, que analisará as previsões

de Quadracci sobre o futuro da comuni-

cação de mídia, a crescente importância

das tecnologias transmídia e as iniciati-

vas da Quad/Graphics voltadas ao cres-

cimento da sinalização e embalagens.

Quadracci tornou-se líder de trans-

formação no mercado internacional de

impressão, levando a Quad/Graphics

para novos mercados e territórios nos

dez anos em que liderou a respeitável

empresa de serviços de impressão, digi-

tais e de marketing, fundada em 1971

por seu pai, Harry V. Quadracci.

O bate-papo de Quadracci, realizado

em 18 de janeiro, faz parte de uma pro-

gramação completa de sessões informa-

tivas e educacionais para executivos de

artes gráficas na EFI Connect. Outras

sessões da conferência do grupo de

usuários incluem:

l Mais de 200 sessões informativas

sobre tecnologia de produção e marke-

ting, vendas e gestão de negócios para

usuários dos produtos da EFI

l Um bate-papo inaugural com o

presidente da Xerox Technology Group

Jeff Jacobson

l Sessões sobre o portfólio de pro-

dutos da EFI com os executivos da em-

presa.

A conferência também terá um cen-

tro de soluções que apresentará novas

tecnologias da EFI e exposições de par-

ceiros, incluindo: Canon; KDX America;

Konica Minolta Business Solutions

U.S.A., Inc.; The Print and Graphics

Scholarship Foundation; Progress Soft-

ware Corp.; Ricoh Americas Corp. e

Zünd.

X-Rite Incorporated e sua filial Pantone LLC

lançaram Appearance Exchange Format  (AxF), um

novo formato de arquivo que permite uma comuni-

cação completa na aparência visual em um só ar-

quivo editado, que permite melhorar o processo de

virtualização. AxF é um formato neutro  em relação

ao provedor, que proporciona uma forma padrão de

armazenar  e compartilhar  todos as  relevantes da

aparência (cor, textura, brilho, refração, transluci-

dez, efeitos especiais (efeitos de luz) e proprieda-

des de reflexo na gestão do ciclo da vida do produ-

to (PLM); o projeto é  acompanhado  por computa-

dor  (CAD) e aplicações de representação artística

de última geração. AxF possibilita um nível comple-

tamente novo de consistência e precisão na repre-

sentação digital dos materiais físicos nestas ferra-

mentas, o que otimiza o processo do projeto e ace-

lera o tempo de saída para o mercado.

Presidente da Xerox Technology  fará o 

discurso de abertura no EFI Connect 2017

Joel Quadracci, realizará apresentação especial

com bate-papo no EFI Connect 2017 

Novo formato

de arquivo da

X-Rite Pantone
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O Grupo PhotoPro anun-
cia o lançamento do Photos-
hop Conference 2017. O
maior evento de Photoshop
da América Latina ocorre no-
vamente no Teatro Shopping
Iguatemi Campinas nos dias
22, 23 e 24 de maio. O Pri-
meiro Lote já está à venda
com um desconto especial.

A edição 2017 será a 14ª
edição do Photoshop Confe-
rence, que consagrou sua
posição no mercado como o

grande encontro anual dos
profissionais que atuam com
Photoshop nos ramos de de-
sign, fotografia, ilustração e

mais segmentos que usam
as capacidades do aplicativo
Adobe, além de programas
como Lightroom e Illustrator.

O evento mantém carac-
terísticas fundamentais, co-
mo o Business Meeting, mo-
mento para discutir o Photos-
hop como negócio; o Estúdio
ao Vivo, para o participante
entender como os especialis-
tas trabalham a fotografia em
todas as suas facetas: pro-
dução, captura e edição; e o
Espaço de Exposição, com
importantes marcas do seg-
mento apresentando suas
soluções ao mercado.

O
Prêmio Ibema Gra-
vura, promovido há
seis anos pela ter-
ceira maior produ-

tora de papelcartão do país e
um dos maiores players da
América Latina, premiou, em
noite de vernissage, realiza-
da no Museu da Gravura Ci-
dade de Curitiba, localizado
no Solar do Barão, as 20
obras classificadas nesta
sexta edição de realização. É
o maior concurso do gênero

promovido pela iniciativa pri-
vada no país e destina-se aos
estudantes de cursos supe-
riores e de escolas de artes
gráficas do Brasil e do exte-
rior

Este ano foram 164 obras
inscritas. As obras foram ava-
liadas por um júri composto
por experts no assunto como
a artista plástica e especialis-
ta em gravura Uiara Bartira,
pelo designer e professor co-
ordenador da ESPM Fabio

Mestriner, a artista e profes-
sora Rossana Guimarães, e
pela artista e coordenadora
do Museu da Gravura de Cu-
ritiba Juliana Leonor Kudlins-
ki. 

O primeiro colocado foi o
artista Toni Cesar Graton, da
UNESPAR - EMBAP com a
obra "Fluxo Mental".. 

O segundo lugar ficou
para Karen Axelrud, do Curso
de História da Arte Conver-
sas Ilustradas, do Rio Grande

do Sul, com a obra "DM 10".
A terceira colocação ficou
com Lucas Naganuma de
Rezende, da Universidade de
São Paulo, com a obra "Qua-
tro Sois". 

A mostra segue em car-
taz, no Museu da Gravura Ci-
dade de Curitiba, até 26 de
fevereiro de 2017, de terça a
sexta-feira, das 9h às 12h e
das 13h às 18h, e sábado e
domingo, das 12h às 18h. A
entrada é gratuita.

Concurso de Gravura premia

vencedores em noite de vernissage

Grupo PhotoPro anuncia Photoshop Conference 2017
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Como parte do programa
de relacionamento comercial
com clientes brasileiros, exe-
cutivos da Konica Minolta Bu-
siness Solutions do Brasil
acompanharam o Mario Sér-
gio dos Santos, diretor da SJ
Tech, em uma visita ao es-
critório principal da companhia
em Tokyo, Japão.

Na ocasião, conheceu
também o Digital Imaging
Square (DIS) da Konica Minol-
ta do Japão, bem como viu de
perto modelos de equipamen-
tos de impressão digital e ou-
tras tecnologias desenvolvi-

das pela Konica Minolta e co-
mercializadas em todo o mun-
do. A visita abrangeu, ainda,
um tour pela fábrica localizada
em Hachioji, onde conheceu a
estrutura do Costumer Enga-
gement Center (CEC). 

À frente da SJ Tech, uma
das gráficas mais reconheci-
das na América Latina na tec-
nologia de impressão digital,
acaba de investir em um mo-
delo bizhub PRESS C1100,
um equipamento de alta pro-
dução que atinge velocidade
de até 100 páginas/minuto e
resolução de 1200x1200 dpi. 

N
a noite do dia 29 de no-
vembro, o CEO da EFI,
Guy Gecht, recepcio-
nou convidados de di-

versos segmentos da indústria
gráfica, embalagens e o setor
têxtil para apresentar sua pales-
tra "A influência da internet na
indústria de impressão". No
evento, realizado em São Paulo,
clientes, equipe regional e jorna-
listas conversaram com o exe-
cutivo sobre os avanços da tec-
nologia e novidades da EFI para
2017. 

Guy agradeceu a presença
de todos e mostrou a importân-
cia do universo online no merca-
do de impressão digital reiteran-
do o objetivo da EFI com os
clientes, frente à concorrência,
sempre com tecnologias de
ponta. 

No auditório lotado, com con-
vidados da indústria têxtil, de co-
municação visual, etiquetas, pa-
pelão ondulado e muitos outros,
Guy mostrou a tendência do
mercado de buscar produtos
personalizados, customizados e
sob demanda. 

PROMESSAS PARA PRÓXIMOS ANOS
Em primeira mão, o CEO

mostrou ao público um vídeo ex-

clusivo da performance da nova
EFI Nozomi C18000. Ressaltan-
do a rapidez de impressão do
equipamento direcionado para
mercado de papelão ondulado, e
expectativas de desenvolvimen-
to em outros segmentos

Entre as apostas, Guy men-
cionou o mercado de embala-
gens e etiquetas, atendidos pela
linha Inkjet; o mercado têxtil que
conta com equipamentos da EFI
Reggiani; o desenvolvimento
dos softwares da linha EFI Pro-
ductivity Suite e a grande aposta
do mercado latino-americano, de
papelão ondulado. 

IMAGING OF THINGS E CONNET
2017

No encerramento da pales-
tra, Guy falou sobre a plataforma
www.ImagingofThings.com da
EFI, que teve sua estreia no
Connect de 2016 e conta com
uma gama de projetos produzi-
dos com equipamentos e produ-
tos do portfólio da EFI em todo o
mundo. 

O CEO também convidou to-
dos os presentes para compa-
recerem na próxima edição do
EFI Connect, que ocorre entre
os dias 17 e 20 de janeiro de
2017. 

Diretor da SJ Tech conhece sede da Konica Minolta no Japão

Mario Sérgio dos Santos foi acompanhado por executivos da Konica
Minolta Business Solutions do Brasil, e visitou diversas estruturas da
matriz japonesa

Em visita ao Brasil, CEO da EFI, Guy Gecht
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SAi anuncia seus mais

novos pacotes de

software por

assinatura EnRoute 

SA International (SAi), fornecedora

em soluções de software para sinali-

zação profissional, impressão digital

em amplo formato e CAD/CAM para

setores de usinagem CNC, anunciou a

extensão de seu modelo popular por

assinatura para três recentemente

criados pacotes EnRoute.

As soluções em software - EnRou-

te Complete, EnRoute Designer e En-

Route Fabrication - impulsionam as

competências de roteamento CNC pa-

ra usuários CAD/CAM, sendo criadas

especificamente para atender às va-

riadas demandas e orçamentos des-

tes clientes.

Com base no modelo por assinatu-

ra popularmente conhecido do softwa-

re Flexi de sinalização da SAi, os três

novos patamares EnRoute apresenta-

dos garantem maior flexibilidade e

controle de custos aos usuários ao

permitir acesso à produtividade preci-

sa e ferramentas de design necessá-

rias. Os clientes possuem, ademais,

a opção de pagar por uma assinatura

mensal ou anual. 

A
CMYK Solução Digital anun-

ciou a aquisição de um modelo

bizhub PRESS C1100, da Ko-

nica Minolta. 

Com isso, a empresa, sediada na ci-

dade de Criciúma (SC), e que possui 15

anos de atuação no mercado, une-se

ao seleto grupo de prestadores de ser-

viços gráficos do sul do país a apostar

na tecnologia de alta produção do mo-

delo bizhub PRESS C1100, que, além

da produtividade, oferece tecnologia de

toner de baixa temperatura de fusão Si-

mitri HDe, resolução de 1200x1200 dpi

e velocidade de cerca de 100 pági-

nas/minuto. 

Segundo o Sr. Vanderlei Martins,

sócio-proprietário da CMYK Solução

Digital, o investimento tem o objetivo de

ampliar o volume de produção de im-

pressos digitais na empresa que, hoje,

presta serviços de impressão para

clientes finais e gráficas de Criciúma e

região.

Adobe anunciou o lança-

mento da Photoshop Ele-

ments 15 com novidades

centradas na automação do

processo de organização e

edição. 

A atualização da Adobe

Photoshop Elements 15 in-

clui: novas edições guiadas,

incluindo cinco completa-

mente novas, transformam

tarefas  aparentemente com-

plexas em fáceis instruções

passo a passo; photo text

que transforma fotografias

em modernos textos visuais

e acrescenta relevos e som-

bras para dar-lhes um toque

mais chamativo; Painterly

que converte fotografias em

obras de arte únicas; Efeito

Collage que

acrescenta múl-

t iplos efeitos

para uma só

imagem; Spe-

edPan que

acrescenta a

sensação de

movimento do

sujeito  para

criar um efeito

dramático; cria-

dor de molduras que constrói

molduras na medida para fo-

tografias; ajuste de carac-

terísticas fáceis que inverte

senhos franzidos,  corrige ol-

hos semi-fechados e melho-

ra a galeria de filtros.

CMYK Solução Digital investe

na tecnologia da Konica Minolta

Adobe apresenta Adobe Photoshop Elements 15 
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A
fabricante de softwa-

re de comércio de fo-

tos do Reino Unido,

Taopix, nomeou a

SEOX como seu novo distri-

buidor para o Brasil.

Situada em Florianópolis,

SEOX é especialista em

criação de site e otimização

de SEO para os mercados de

impressão e fotografia.

O negócio tem sido co-

mercial por mais de 10 anos e

atualmente emprega oito

pessoas cujas habilidades

conjuntos e interesses abran-

gem fotografia e tecnologia.

Como um distribuidor Ta-

opix, SEOX irá realizar as

vendas e atividades de mar-

keting, bem como serviços

pós-venda, tais como treina-

mento e suporte.

A indústria de Papelcartão Ibema, lança

mais uma ferramenta de atendimento ao clien-

te. Trata-se de um hotsite criado especialmen-

te para área de produtos Ibema. A criação da

ferramenta surgiu para facilitar o dia a dia dos

clientes, na busca do produto ideal para

criação e impressão de suas embalagens.

Cosméticos, farmacêuticos, congelados,

contato direto com alimentos, são algumas

das 16 categorias que têm a aplicação do pa-

pelcartão Ibema exemplificado no hotsite -

www.produtosibema.com.br.

Em 2006 a Polar decidiu ir

à China para abrir uma  filial:

a Polar Postpress Machinery.

Nessa fábrica atualmente

são produzidos  guilhotinas e

equipamentos periféricos par

a China e  para os mercados

vizinhos. Toda a produção

está justada ao padrão

alemão e ao trabalho da sede

central de Hofheim. Todos os

componentes básicos de alta

qualidade e relevantes para a

segurança seguem sendo

administrados na Alemanha.

Por isso,  o princípio da em-

presa PPM é: um único mo-

delo Polar, uma única quali-

dade Polar independente-

mente do lugar da produção.

No dia da família foi cele-

brado o aniversário com os

trabalhadores e suas respec-

tivas famílias. PPM (abrevia-

tura de Polar Postpress Ma-

chinery) se caracteriza por

uma equipe em que predomi-

na um ambiente familiar, o

que garante que os trabalha-

dores sejam leais à empresa

e que haja um mínimo de flu-

tuação.

SEOX como seu novo distribuidor da Taopix  para o Brasil

Leandro Zandona,
SEOX, e Gadi
Kovarsky, Taopix.

Décimo aniversario da Polar Postpress Machinery

Indústria de papelcartão lança novo hotsite de produtos para o mercado
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A
Kodak anunciou o

lançamento de vá-

rias novidades para

seu pacote de so-

luções para gerenciamento de

fluxos de trabalho UWS (Uni-

fied Workflow Solutions), o

qual abrange o novo Kodak

Prinergy Workflow 8. 

Com ferramentas que inte-

gram os ambientes de pro-

dução offset e digital, a nova

versão incorpora recursos ex-

pandidos para provas e auto-

mação de tarefas.

O Prinergy Workflow 8 é o

carro-chefe da Kodak e ilustra

como é possível gerenciar,

com eficiência e automação,

workflows de impressão digital

e offset com uma única suíte

de aplicativos, reduzindo tem-

po de trabalho e maximizando

a produtividade. Como exem-

plo disso, inclui a nova ferra-

menta para o formato univer-

sal Digital Job Ticket Editor,

permitindo a tomada de de-

cisões com base em infor-

mações obtidas em tempo re-

al. 

Além disso, a integração

do Prinergy Workflow 8 com

impressoras das fabricantes

Konica Minolta, Komori, Lan-

da e Ricoh permite um nível

avançado de controle total-

mente centralizado numa úni-

ca ferramenta, responsável

por receber e compartilhar in-

formações de produção. 

As atualizações do pacote

Kodak UWS também ofere-

cem, particularmente aos

clientes do segmento de Em-

balagens e donos de marca,

uma série de ferramentas que

vão ao encontro de suas ne-

cessidades para que possam

superar os desafios modernos

desse mercado em franco

crescimento.  

Dentro da suíte do PRI-

NERGY Workflow 8, tem-se:

Suporte à tecnologia Maxtone

SX, suporte aos padrões XMP

Screening de outros work-

flows, e parceria com o Ghent

Workgroup para a Indústria de

Embalagens.

As atualizações também

englobam o software Pandora

para aplicações repetitivas, o

qual, agora, incorpora a nova

tecnologia SMART Layout.

Também foram anunciadas

novidades para o ColorFlow,

que recebeu Certificação G7,

a qual permite que provedores

de serviços de impressão ex-

pandam a base de clientes em

um nível global.   

A X-Rite Incorpo-

rated anunciou junto

à sua subsidiária

Pantone LLC a am-

pliação de sua so-

lução com base em

nuvem PantoneLIVE

para comunicação di-

gital de cores, com a

adição de seis novas

bibliotecas de cores

para impressão de

gravuras. A empresa

também lançou a

PantoneLIVE Visuali-

zer, uma nova ferra-

menta de software

que auxilia designers gráfi-

cos, marcas e fornecedores

de impressão em uma melhor

comparação, avaliação e vi-

sualização de cores em diver-

sos substratos e tecnologias

de impressão.

A PantoneLIVE inclui seis

novas bibliotecas para tecno-

logia de impressão de gravu-

ras, ideais para embalagens

flexíveis e aplicações de eti-

quetas. Duas dessas novas

bibliotecas foram criadas para

ajudar as marcas e os conver-

sores a combinar as cores em

estruturas de etiqueta e emba-

lagens flexíveis metalizadas,

cada vez mais populares. No

total, a PantoneLIVE oferece

28 bibliotecas de cores sólidas

e tonalidades da Pantone,

criadas sob medida para tec-

nologias e aplicações especí-

ficas de impressão de

embalagens como cai-

xas dobráveis, etiquetas,

flexografia e embalagens

de papel. A ampliação

das bibliotecas de cores

oferece aos usuários da

PantoneLIVE opções su-

periores e uma flexibili-

dade para determinar o

material de embalagem

e os processos que aju-

darão as marcas e os for-

necedores a alcançarem

os melhores resultados

possíveis.

Para obter mais infor-

mações sobre a PantoneLI-

VE, acesse www. pantone.

com/live. Os assinantes da

PantoneLIVE podem fazer

download da PantoneLIVE Vi-

sualizer em http://www.panto-

ne.com/pantonelive-designer-

plugin.

Novos recursos para o segmento de Embalagens 

A X-Rite amplia a PantoneLIVE com novas bibliotecas

de cores e softwares para aplicações de embalagem
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A  EFI foi uma das vencedoras no

Prêmio de Qualidade Flexo Prof. Sérgio

Vay, realizado pela Associação Brasilei-

ra Técnica de Flexografia. A multinacio-

nal americana levou para casa o troféu

na categoria Fornecedor Premium em

Conversão Digital. 

Na noite do dia 18 de novembro,

executivos e representantes das princi-

pais empresas da indústria de im-

pressão se reuniram para a cerimônia

de premiação, no Clube Círculo Militar

de São Paulo, localizado no bairro de

Ibirapuera, na zona centro-sul. 

Criado em 1993, pela ABFLEXO

/FTA-BRASIL, a premiação é reconhe-

cida como maior e mais importante

evento da indústria flexográfica brasi-

leira. Realizado tradicionalmente ao fi-

nal do ano, o evento de entrega dos

troféus homenageia os melhores tra-

balhos impressos em flexografia (Ban-

da Larga, Banda Estreita e Papelão

Ondulado). 

A indicação das empresas conco-

rrentes é realizada pelos próprios clien-

tes. Por meio de uma votação, os usuá-

rios das soluções da EFI, dentro do

portfólio para o mercado de flexografia,

elegeram a multinacional ao prêmio. En-

tre os participantes, a EFI concorreu

com outras empresas renomadas do

segmento, como HP e Xeikon. 

Antonio Ramírez

Diretor de Marketing da Konica

Minolta Business Solutions

Spain

Konica Minolta  destaca

algumas das novidades que

chegarão às etiquetas com a

transformação digital dos

negócios. Nos próximos anos

não será raro elas  disporem

de maior segurança e quanti-

dade de informação, assim

como uma melhora na expe-

riência com os usuários , que

cada vez mais demandam os

consumidores.

CRESCE O MERCADO DAS
ETIQUETAS

A transformação digital

dos negócios, os hábitos de

compra e venda , tem muito a

dizer na etiqueta. Um merca-

do que movimentou mais de

35.700 milhões de dólares

em 2015 e que  prevê uma

estimativa de crescimento

anual de 6% até o ano de

2019. São impressas mais de

960 bilhões de etiquetas a ca-

da ano em todo o mundo e as

previsões é para se  chegar

aos 1,5 bilhões anuais em

três anos.

A etiqueta é a maior porta

de entrada para a realidade

aumentada.  Fornece    mais

informação ao  consumidor.

Alguns dados que não estão

diretamente impressos po-

dem ser atualizados em tem-

po real e ajudam a fidelizar,

i n t e rag i r

ou deci-

dir pela

compra.

A eti-

q u e t a

p o d e

s e r

acompanha-

da por vídeos, músicas,

chats, videoconferências,

mensagens, descontos e tu-

do o que a imaginação permi-

tir.

A etiqueta também tem

mudado o hábito de compra

dos consumidores. Com o

aplicativo móvil mais adequa-

do pode-se fazer showroo-

ming por lojas físicas, esca-

near etiquetas e, com um só

click comprar o produto pelo

menor preço possível em

qualquer parte do mundo e

recebe-lo em casa em menos

de 24 horas.

LEGISLAÇÃO E FALSIFICADORES
A legislação e o rastrea-

mento do produto são cada

vez mais importantes tanto

para os consumidores como

para os go-

vernos e os

próprios fa-

brican-

t e s .

U m a

etique-

ta  não

p o d e

ser mudada  de-

pois de impressa, mas se

unir-se à  tecnologia digital de

um código QR, um chip, um

escaneamento inteligente ou

um sensor, as etiquetas po-

dem  oferecer em  um dispo-

sitivo móvil a informação

mais atualizada possível so-

bre a legalidade, rastreamen-

to, conservação do ciclo de

custódia ou a geolocalização

desde sua saída da fábrica.

Por outro lado,  as falsifi-

cações estão na ordem do

dia e desde o ponto de vista

do fabricante proteger-se de-

las é importante. O consumi-

dor por seu lado, quer estar

seguro de que paga por um

produto original e isto pode

ser feito através da etiqueta,

que pode ter todo o tipo de

códigos, formas, halografias

ou chips de segurança que

somente podem se detecta-

das com a app do fabricante.

OS GRANDES DADOS NAS
ETIQUETAS

Do ponto de visto do mar-

keting, uma etiqueta com

sensores ou chip permite  po-

tencializar a marca do fabri-

cante e a experiência do

usuário comprador. Por

exemplo, é possível enviar

mensagens automáticas às

redes sociais baixando as di-

retrizes da aplicação móvil

adequada.

Por outro lado, a tecnolo-

gia aliada ao big data nas eti-

quetas permitirá ao fabricante

conhecer instantaneamente

muitos dados ,  tais como :

que produto comprou, quan-

tas unidades, o preço, a loja,

a localização e muito mais.

Um passo à  mais desde a fa-

bricação sob demanda e o

business  inteligente.

O mercado de etiquetas, gandes

oportunidades ligadas à transformação digital

Ernande Ramos, diretor de vendas para Amé-
rica Latina da EFI, exibe o prêmio Fornece-
dor Premium em Conversão Digital

Prêmio de Qualidade Flexo Prof. Sérgio Vay 
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Electronics For Imaging, Inc. divulgou

os dois novos digital front ends (DFE) da

EFI Fiery disponíveis para o modelo atuali-

zado da impressora em cores C60/C70 da

Xerox. Além de oferecer recursos compro-

vados de desempenho, cores de qualida-

de superior, usabilidade e integração per-

feita do Fiery, a mais nova versão dos ser-

vidores de impressão EX e EX-i C60/C70

da Xerox com Fiery conta com a nova

versão do software Fiery FS200/FS200

Pro, além da inédita tecnologia inovadora

de hardware e novos recursos para am-

bientes de impressão profissionais. 

O novo servidor de impressão Xerox

EX C60/C70 é o primeiro, em todo o mun-

do, a usar a nova plataforma de hardware

Fiery NX Pro exibida pela primeira vez na

Drupa de 2016. O novo servidor NX Pro

apresenta um design moderno, de superfí-

cie lustrosa, além de um hardware atuali-

zado. Além disso, a mais nova versão do

servidor de impressão EX C60/C70 na pla-

taforma NX Pro oferece um aumento de

desempenho de 33% comparado ao de

sua predecessora. 

E
nquanto o

volume de

livros im-

p r e s s o s

continua diminuindo

, este ano temos vis-

to pela primeira vez

que as vendas de e-

books também co-

meçam a desacele-

rar. Uma surpresa

para os que imagi-

navam que os e-bo-

ok constituiam  a nê-

mesis dos livros im-

pressos. Para outros,  isto é a

conseqüência natural de um

processo da rápida adoção de

uma nova tecnologia. Seja

qual seja a causa, parece que

ambos os formatos coexis-

tirão devido aos benefícios re-

lativos a cada um deles.

Além desta conside-

rações, os editores estão

comprovando que a nível

mundial, ano após ano são

produzidos mais títulos, em-

bora a tirada média de cada tí-

tulo está-se  reduzindo.  Isto

faz com que cada vez  seja

mais difícil para os editores

administrar suas cadeias de

fornecimento e dispor de uma

logística que seja capaz de

adaptar-se às suas

necessidades de

estoques e vendas

através de diferen-

tes canais. Mais tí-

tulos significa uma

maior pressão na

gestão dos ar-

mazéns e maiores

custos.

Entretanto, para

satisfazer esta de-

manda de mais títu-

los e conseguir que

estejam disponíveis

de forma imediata, os mode-

los de negócio e-commerce

para pedir e receber livros tem

sido implementado com  êxito

em nosso mercado, através

da Apple, Amazon e Google.

Isto tem transformado com-

pletamente a cadeia de forne-

cimento.

Como resultado destas

macrotendências , os editores

de toda a Europa tem experi-

mentado níveis de crescimen-

to de faturamento negativos

nos últimos cinco anos. Esta é

a razão pela qual desejam tra-

balhar com provedores de

serviços de impressão que

lhes permitam encontrar so-

luções práticas e flexíveis ao

que estão encontrando. As ti-

radas curtas , a gestão do ci-

clo da vida do produto, as tira-

das sob demanda e a publi-

cação dinâmica e inteligente

são algumas das soluções

que oferecem as novas tecno-

logias para fazer frente aos

desafios do setor.

TIRADAS CURTAS
A principal vantagem das

tiradas curtas para os editores

é a redução do risco financeiro

de ter que administrar inventá-

rios e estoques. Uma vez es-

tabelecido um sistema digital

de tiradas curtas, também po-

de-se  começar a pensar em

descentralizar  os processos

de impressão , reduzindo os

tempos de entrega e o custo

dos livros.

GESTÃO DO CICLO DE VIDA DO
PRODUTO

Neste modelo , que se

concentra em otimizar a ca-

deia de distribuição do editor,

são as vendas reais que de-

terminam o número de cópias

que serão impressas. Assim ,

se reduzem os custos de ar-

mazenagem e os riscos do ex-

cesso de estoque.

A ampla gama de tecnolo-

gias que a Canon oferece per-

mite administrar facilmente

todo o ciclo de vida do livro, o

que supõe um desafio tanto

para os editores como para os

distribuidores

IMPRESSÃO SOB DEMANDA

O modelo de impressão

sob demanda segue um lema

simples: " vender primeiro, im-

primir depois". Agora que te-

mos estabelecido um novo

modelo de negócio, consegui-

mos encaixar perfeitamente a

cadeia de distribuição do

negócio on-line. Por fim, pode-

se encomendar um livro im-

presso que estará nas mãos

do cliente no dia seguinte.

EDIÇÃO INTELIGENTE
Este modelo dinâmico ou

inteligente de edição inclui a

seleção de conteúdo variável,

dependendo dos diferentes

grupos de usuários. A ideia é

extrair conteúdos de várias

fontes e fundi-los para criar

uma publicação personaliza-

da ou usar dados dos canais

on line ou off line para propor-

cionar um conteúdo rico e per-

sonalizado.

Xerox apresenta a nova
identidade de Conduent

Xerox apresentou a identidade da

marca global da Conduent Incorpora-

ted, que será a empresa encarregada

dos serviços de processamento  de

negócios,  quando a Xerox se  dividir

em duas corporações  diferentes. O

nome Conduent é inspirado na expe-

riência que este negócio tem na

gestão das relações transacionais

com seus clientes,  e em  áreas tais

como atenção ao cliente, soluções de

transporte, sanidade e pagamentos

digitais.

Os modelos de negócios inovadoras atraem o

sucesso na indústria da impressão editorial

Alicia Cifré

Gerente de vendas,

da Commercial

Print Group, Canon

Espanha 

Novos EFI Fiery DFEs aprimoram desempenho e

produtividade em impressoras Xerox Color C60/C70
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A
Durst Brasil divulgou

alguns números refe-

rentes ao seu de-

sempenho no merca-

do local em 2016.

Neste ano, a empresa

ampliou a oferta para as lin-

has de equipamentos, re-

forçando sua participação de

mercado não somente nos

segmentos de comunicação

visual e cerâmico como

também em mercados em

que possui alto potencial de

crescimento, como rótulos e

etiquetas, impressão em mí-

dias diferenciadas (como vi-

dro) e soft signage (sinali-

zação em mídias têxteis). 

Entre as novidades, esti-

veram os lançamentos das

séries Rhotex para im-

pressão digital diretamente

em tecidos de diversas natu-

rezas, sem necessidade de

pré ou pós-tratamento, a lin-

ha Durst Vetrocer de impres-

soras industriais para im-

pressão em vidros, e a família

Tau, cujo modelo mais recen-

te, Tau 330E, representa um

custo/benefício muito atraen-

te para impressão digital de

rótulos e etiquetas em dife-

rentes tipos de papéis, in-

cluindo possibilidade de apli-

cação de efeitos in-line. 

Além disso, a empresa

também trouxe para o Brasil

seus desenvolvimentos tec-

nológicos mais recentes para

aplicações de impressão, re-

presentados pela nova tecno-

logia Durst Water Techno-

logy, que permite o uso de

tintas base d´água nos pro-

cessos de impressão em

substituição às tintas UV.  

O crescimento de merca-

do também motivou a am-

pliação da estrutura da em-

presa no país, que passou

por um crescimento de 40%,

incluindo novos colaborado-

res e investimentos no Centro

de Reparos de Módulos de

Impressão - o único do mun-

do em operação fora da Itália,

onde fica a matriz da com-

panhia. 

A última

edição da Tec-

nargilla, realiza-

da em Rimini

(Itália), foi palco

da apresentação

da nova solução

da Durst para o

segmento cerâ-

mico: a Gamma DG 4.0, conceituada como uma solução "tudo

em um" que congrega a nova geração de sistema de impressão

digital oito cores Durst Gamma XD 4.0, aplicação de verniz es-

malte (esmaltado), impressão e acabamento em um único pro-

cesso de produção. No que tange ao trabalho com esmaltados,

é possível também trabalhar com  produtos de outros fabrican-

tes, que não a Durst.  

Chamado de Durst Digital Glaze Line, o processo é geren-

ciado completamente por um sistema de workflow único de ar-

quitetura aberta. Dessa forma, oferecendo um processo em lin-

ha que consiste em uma única etapa, e com a possibilidade de

se trabalhar com esmaltes de outros fabricantes, os clientes po-

derão usufruir de uma solução mais flexível e de custo final infe-

rior aos processos convencionais. 

Em linha com as tendências atuais, a Gamma 108 XD 4.0

permite a impressão de telhas de grande formato e é o único dis-

positivo que fornece acesso patenteado e extração de barras de

cores em ambos os lados, reduzindo a demanda de espaço na

produção.  

Durst Brasil fecha 2016 com crescimento

de vendas e amplia estrutura no país

Durst apresenta solução Gamma DG 4 

Os fluxos de trabalho de

software e do digital front-

end (DFE) do EFI Fiery pro-

cessaram todos os 48 pat-

ches de teste do novo Ghent

Workgroup PDF Output Sui-

te versão 5.0, um fator de

teste crítico para determinar

uma impressão de qualida-

de de documentos PDF. A

EFI possui a maior base ins-

talada do mundo de DFEs

de impressão de produção

digital em cores profissional,

da linha de produtos Fiery. 

O DFE e os produtos de

software da linha Fiery têm

todas as configurações ne-

cessárias para garantir aos

clientes de impressão co-

mercial, de design e de de-

partamentos de impressão

corporativos todo um leque

de elementos de design -in-

clusive fontes, combinações

de transparências, sobrepo-

sições, sombreamento, tipos

de imagens, máscaras, es-

paços de cor e muito mais -

que será corretamente repro-

duzido, independentemente

do tipo de impressora digital,

impressora de produção digi-

tal ou dispositivo de jato de

tinta de formato largo ou su-

perlargo usado com o DFE. 

O GWG é um grupo in-

ternacional de associações,

fornecedores e peritos do

setor gráfico, com sede na

Bélgica, que desenvolve es-

pecificações e define regras

para determinar se os docu-

mentos PDF apresentam

uma impressão de qualida-

de de acordo com proces-

sos de produção específi-

cos.

DFEs e fluxos de trabalho do Fiery

processam o novo Ghent PDF

Output Suite versão 5.0 
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na América Latina;
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Vendo 
em todos os países
da América Latina
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A

Agfa Graphics

lançou recentemente

uma atualização da Jeti Mi-

ra. A nova Jeti Mira LED conta agora com tecnolo-

gia de cura por LED UV. O sistema também passa

a ser integrado com o PrintSphere, através do Asan-

ti. Finalmente, uma opção de verniz melho-

rado resulta em impressões 3D com um

verdadeiro efeito gráfico. 

A Jeti Mira é uma impressora de ca-

ma,  possui impressões até 2,69 m de ex-

tensão, funcionalidade de imprimir e pre-

parar, opção de rolo a rolo acoplável, duas

versões de mesa, velocidade de até 231

metros quadrados por hora, seis cores,

padrão de cor branca, tintas UV altamente

pigmentadas e duas fileiras de cabeças de jatos de

tinta Ricoh.

A Jeti Mira é acionada pelo software de fluxo de

trabalho de grande formato Asanti da Agfa Graphics,

o qual controla todo o processo de impressão desde

a pré-impressão até a produção e acabamento.

Mimaki, fabricante de im-

pressoras de injeção de tinta

de grande formato e máqui-

nas  de corte anunciou uma

nova impressora têxtil, o mo-

delo Mimaki TX300P-1800B

(Belt). Esta impressora  de

1,8 metros de largura foi es-

pecialmente projetada para ti-

radas curtas de tecidos para

produtos ou amostras. Seu

projeto único a converte em

adequada para imprimir so-

bre uma grande variedade de

tecidos, incluindo materiais

texturizados, materiais muito

finos, elásticos e tecidos de

ponto. Também elimina a ne-

cessidade de vaporizar ou la-

var quando se imprime com

tintas de pigmentos. Mimaki

também tem cinco tipos dis-

tintos de tintas com as

TX300-1800B.

Mimaki com a impressão 

digital para a indústria têxtil

Agfa Graphics anuncia novidades na linha Jeti Mira 
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A família  e:line da Man-

roland web systems se

ampliou com a nova Geo-

man e:line de 16 páginas

para a impressão de jor-

nais. A nova série foi de-

senvolvida para clientes

com altas exigências técni-

cas e é direcionada para

imprensas de tamanho mé-

dio, que valorizam a pro-

dução econômica com bai-

xos custos e investimento.

Além de uma eficiente pro-

dução de jornais, a família

e: l ine  também oferece

economia, ergonomia, eco-

nomia de energia e uma

excelente qualidade na im-

pressão.

A rotativa Geoman e: li-

ne tem uma largura máxi-

ma de 1.540 mm web e

uma excelente qualidade

de fabricação e segurança

na produção com seu sis-

tema de secado a frio de

alta qualidade. A dispo-

sição de seu cilindro permi-

te uma configuração em

paralelo de alta velocidade

com até 96.000 cópias por

hora e uma qualidade de

impressão sem preceden-

tes, combinada  com os

baixos resíduos iniciais. As

opções incluem  a PPL,

APL ou uma elevação da

prancha de adaptação se-

mi e totalmente automáti-

ca, assim como conceitos

operativos modernos. O

novo sistema de controle

em l inha IDCu também

está disponível como um

sistema de controle da cor

na linha de impressão de

jornais.

D
epois de dois dias

com expositores e

palestrantes, termi-

nou em Buenos Ai-

res a Digital Media LATAM

2016 #DML16, o congresso

de mídia mais importante da

região, que reuniu as empre-

sas inovadoras e disruptivas

da industria jornalística. O

evento organizado pela As-

sociação Mundial de Jornais

e Editores de Notícias (WAN-

IFRA) , com a colaboração da

Associação de Entidades de

Jornalistas Argentinas (ADE-

PA)  e os Jornais El Clarín e

La Nación, contou com uma

participação recorde, com

500 diretores, editores, jorna-

listas de 25 países. A de Bue-

nos Aires, que  foi realizada

no auditório Buenos Aires, foi

a quarta edição Digital Mídia

LATAM, depois das realzia-

das em Lima, Bogotá e Cida-

de do México. Contou com 3º

expostiroes da América Lati-

na, Europa e Estados Uni-

dos, em sessões sobre lide-

rança, metas, inovação e mo-

netização. Além disso, na

noite de quinta foram entre-

gues os  prêmios Digital Me-

dia LATAM, durante o jantar

de Gala do Congresso de

Meios Digitais, no salão Frers

da Sociedade Rural Argenti-

na, com 400 convidados.

Digital Media LATAM 2016: dois dias de inovação

Manroland web systems apresenta a Geoman e:line
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M
ais de 4.000 pessoas provenien-

tes  de 69 países visitaram o

ponto de encontro global da

indústria dos meios de impren-

sa, a World Puplishing Expo, que de 10 a

12 de outubro de 2016 ocorreu em Viena.

A exposição contou com 115 empresas ex-

positoras, que iam desde start-ups aos

principais fabricantes de máquinas, além

de muitos fornecedores de sistemas. O no-

vo Pavilhão de Publicidade Digital alber-

gou 10 expositores em uma disposição

inovadora.

As conferências da Mídia World e a Print

World - ambas na sala de exposições- atraí-

ram numerosos visitantes que puderam es-

cutar estudos de casos práticos,  apresen-

tados por mais de 40 relatores de todo o

mundo. Os participantes puderam entabular

conversas animadas com os oradores e vol-

taram para casa com lições chave  para a

tomada de decisões estratégicas e de in-

vestimentos adequados.

Sob o lema " Realizar a publicação" , a

próxima IFRA Worrd Publishing Expo e o

novo conteúdo digital paralelo DCX oco-

rrerá de 09 a 11 de outubro de 2017.

Novo informe

WAN-IFRA

sobre

aplicações

inkjet

O Foro Mundial de Impres-

sores da WAN-IFRA publicou

um novo relatório investigati-

vo " Aplicações da injeção de

tinta para a produção de jor-

nais". Com a finalidade de fa-

zer o melhor uso da im-

pressão digital de injeção de

tinta industrial ao redor de um

jornal, é imprescindível identi-

ficar as aplicações que mel-

hor possam ser desenvolvi-

das com a ajuda da im-

pressão digital. Estas incluem

aplicações que sequer são

possíveis na impressão con-

vencional. Ideologicamente, a

impressão por injeção de tinta

será utilizada em novos seto-

res empresariais  que se tor-

nem  economicamente viá-

veis mediante o uso deste

processo. Neste caso, a ino-

vação técnica e a inovação

empresarial se unirão.

Três dias de World

Puplishing Expo 2016
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A
Kodak renovou seu

compromisso com o

segmento de jornais

ao participar uma

vez mais do tradicional en-

contro técnico dos jornais la-

tino-americanos - Reunião

Anual da Associação Técni-

ca de Diários Latino-america-

nos / ATDL 2016  -, cuja 33ª

edição aconteceu na cidade

de Lima, Peru, entre os dias

28 e 30 de outubro. 

Na ocasião, ficou claro

que um dos objetivos maio-

res dos gráficos de jornais da

região é a buscar por so-

luções de impressão que via-

bilizem a redução de custos

e que, também, tenham um

impacto mínimo sobre o meio

ambiente. 

Focada na preservação

ambiental e na redução de

custos operacionais, a Kodak

participou da mesa redonda

dedicada às soluções de pré-

impressão durante a ATDL

2016. Hector González, dire-

tor de vendas para a Divisão

de Sistemas de Impressão

da Kodak para a Região Sul

da América Latina, destacou

os benefícios econômicos e

ambientais que podem ser

obtidos pelos jornais diários

ao optarem pela tecnologia

de chapas Kodak.

Além disso, a Kodak

aproveitou a ocasião para re-

alizar várias reuniões impor-

tantes com representantes-

chave dos jornais da região.

De uma delas participou Fé-

lix Varas, executivo da Edia-

sa, que, recentemente, anun-

ciou a instalação de equipa-

mentos CTP Kodak com ca-

rregador automático, junta-

mente com a tecnologia de

chapas KODAK SONORA

livres de processamento em

sua gráfica em Manabí,

Equador. 

A Ediasa é uma reconhe-

cida empresa jornalística

equatoriana, fundada há 85

anos e de administração fa-

miliar. Destacou-se sempre

por sua constante renovação

e evolução, tanto editorial,

como tecnológica. Possui um

canal de televisão, uma rádio

e quatro jornais, que totali-

zam 62 mil exemplares. Até

agora, era o maior consumi-

dor de chapas violetas no

Equador.   

A Zanatto Soluções Gráfi-

cas participou no último dia 8

de dezembro do ciclo de pa-

lestras técnicas da Abro (As-

sociação Brasileira de Em-

presas com Rotativas Off-

set), durante o qual apresen-

tou duas palestras especiais

sobre a tecnologia de blan-

quetas.

Luciano Neto, gerente

para o segmento industrial

da empresa, real izou as

apresentações para cerca

de 60 operadores de máqui-

nas de empresas gráficas

ano auditório do Senai Ba-

rueri, destacando tópicos co-

mo diferenças de qualidade

e estrutura entre blanquetas,

procedimentos de uso e cui-

dados, tecnologias, contro-

les etc.

Entres os itens aborda-

dos por Luciano estiveram

elementos que fazem parte

do dia a dia dos operadores

e que podem ser decisivos

sobre a qualidade dos im-

pressos, como característica

de estiramento dos produ-

tos, como identificar o fabri-

cante, controle de alonga-

mento e tratamento do teci-

do da blanqueta. Rugosida-

de, retenção de molhagem e

pressão de impressão entre

outros.

Luciano também falou

sobre a importância da cali-

bração e polimento no pro-

cesso de fabricação das

blanquetas, o qual assegura

que não haja diferença de

espessura entre os produ-

tos, e torna a borracha da

superfície da blanqueta me-

nos pegajosa, o que otimiza

o chamado "quick release". 

Por f im, deu dicas de

itens que devem ser verifica-

do no momento de acoplar a

blanqueta, como a espessu-

ra dos calços, limpeza do ci-

lindro e das guias, inserção

completa das barras na fen-

da, e a importância do uso

de torquímetro com o nível

de força especificada pelo

fabricante do produto. 

Atualmente, a Zanatto

Soluções Gráficas distribui

no Brasil duas famílias de

blanquetas: a Continental

(alemã) e a Kinyo (norte-

americana). A empresa

também realiza internamen-

te, com tecnologia própria, a

conversão dessas blanque-

tas, adaptando-as aos for-

matos comercialmente usa-

dos no Brasil. Nessa con-

versão, são realizados pro-

cedimentos de corte semiau-

tomático, aplicação de ba-

rras de ferro ou alumínio e

prensagem, tudo em um flu-

xo de produção altamente

controlado para garantir qua-

lidade operacional.

Kodak destaca importância da sustentabilidade na ATDL 2016

Zanatto participa de ciclo de palestras da Abro

apresentando tecnologias para blanquetas
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Spendorlux: novo

mostruário da Fedrigoni
F e d r i g o n i

lançou o Splen-

dorlux, um novo

catálogo com 46

referências que

mostram  os aca-

bamentos, forma-

tos e cores, sua

flexibil idade e

versatilidade, destacando-se como o suporte ideal

para o uso no packaging de prestígio.

Além de atualizar as cores e adaptá-las às no-

vas tendências da moda, também houve reno-

vação na gama dos tons de negro e metalizado,

dando-lhes diferentes acabamentos como metal,

pearl e bicolor versus. A gama de brancos se man-

tem como a melhor resposta às necessidades de

revestimento, estojos , caixas e bolsas.

Luz e brilho em forma de papel, Splendorlux

está disponível em uma ampla variedade de gra-

magens  de 80 a 450 g e com formatos aptos tan-

to para o setor gráfico como para  a indústria de

embalagens: 64 x 88cm, 70 x 100 cm, 71 x 101 cm

e 72x102 cm.

Organiza-

dores  e em-

presas colabo-

radoras dos

Jogos Olímpi-

cos e Para-

olímpicos tem

apostado no

uso de produ-

tos certificados

FSC como a

melhor  ferra-

menta para fa-

vorecer a conservação das flores-

tas. Isto é possível  graças à um

acordo  estratégico  firmado  com

o Comitê do Rio 2016 para au-

mentar a conscientização ambien-

tal nos jogos e assegurar   o uso

responsável dos produtos flores-

tais. Desta forma, todos os produ-

tos de origem florestal do Rio 2016

foram certificados pelo Comitê Or-

ganizador dos

Jogos Olímpi-

cos e Para-

olímpicos do

Rio 2016 pela

Forest Ste-

w a r d s h i p

Council (FSC),

desde as estru-

turas de madei-

ra das cons-

truções até a

livraria.

Através da certificação FSC as

empresas assumiram o compro-

misso de adquirir e vender produ-

tos derivados de madeira prove-

nientes de fontes responsáveis.

Todos os produtos que levam a

etiqueta FSC provem de floretas

que são ambientalmente res-

ponsáveis, socialmente benefi-

centes e economicamente viáveis.

C
itando preocu-

pações ambientais,

as corporações e os

governos  estão fo-

cados cada vez mais na utili-

zação de comunicações em

linha, tornando  o acesso ao

papel mais difícil e caro. Um

novo estudo proporciona  in-

formação valiosa sobre como

os consumidores veem esta

tendência e a forma que per-

cebem o uso do papel em sua

vida diária. Feita pela com-

panhia internacional de inves-

tigação Toluna, em julho de

2016, a pesquisa entrevistou

mais de 7.000 consumidores

em todo o mundo (528 deles

do Reino Unido). Dentre suas

conclusões, a pesquisa reve-

la que muitos consumidores

desejam conservar a opção

de usar a impressão e o papel,

sem custo adicional, e que

muitos questionam o se sen-

tem enganados  por "  com im-

pressão ou fatura verde".

Apesar de certa preocu-

pação pelos impactos am-

bientais, muitos dos entrevis-

tados preferem as comuni-

cações em papel com alterna-

tivas digitais, pela facilidade

da leitura e a falta de acesso à

internet dentre muitas outras

razões fornecidas.  A grande

maioria reconhece que as co-

municações feitas em papel

podem ser sustentáveis quan-

do são produzidas e utilizadas

de maneira responsável.

A falta de conhecimento

das atividades ambientais

positivas da indústria (espe-

cialmente a gestão florestal

sustentável e a reciclagem)

persitem. Apesar das flores-

tas européias terem  aumen-

tando em 44.000 km2 - uma

área maior que a Suíça- nos

último 10 anos, 65% dos en-

trevistados do Reio Unido

acredita que as florestas eu-

ropéias tem diminuído. A

maioria dos entrevistados

era também consciente de

que o papel é um dos produ-

tos mais reciclados com ta-

xas de recuperação de 72%

na Europa. Existe uma pre-

ferência notável pela im-

pressão em papel em todos

os grupos etários, indicando

que a forma humana mais

fundamental  de reação é

mais intensa com a im-

pressão física em papel.

Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos

apostam em  produtos florestais

certificados FSC 

Os consumidores seguem valorizando a impressão e o

papel, mas persistem os maus-entendimentos ambientais
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O
nde, quando e em que
quantidade a corrente pas-
sa pelas redes? Onde exis-
tem pontos de estrangula-

mento, onde há sobrecapacidades?
O que acontece se turbinas eólicas e
células solares fornecerem energia
adicional? As respostas para essas
questões são essenciais para a tran-
sição energética - não só na Aleman-
ha, mas em todo o mundo. No entan-
to, para que seja possível fazer um
planejamento, é necessário conhe-
cer muito bem a infraestrutura. Por meio
de crowdsourcing (contribuição colabora-
tiva), os pesquisadores da Universidade
Técnica de Munique (TUM) agora coletam
dados que podem ser utilizados por qual-
quer pessoa em uma plataforma de códi-
go aberto.

Centenas de voluntários já estão via-
jando e esse número cresce diariamente.
Equipados com o aplicativo OpenGrid-
Map em seus smartphones, eles vagam
por Munique, Berlim, Tóquio e até mesmo
por Teerã. Mais um jogo novo para celu-
lar? "Não, não estamos caçando Poké-
mons", assegura Jose Rivera, Diretor do
projeto OpenGridMap. "O que nos interes-
sa é a infraestrutura elétrica: linhas de al-
ta e de baixa tensão, postos de transfor-
mação, transformadores, turbinas eólicas
e painéis solares."

Os usuários do aplicativo enviam fotos
e dados de localização para o servidor na
faculdade de ciência da computação da
Universidade Técnica de Munique. Ali, as
informações são analisadas, avaliadas e,
por fim, carregadas no OpenStreetMap,
um sistema de mapeamento de código
aberto.

PLANEJAR A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

O objetivo é um mapa mundial das re-
des de energia elétrica. "Esse é um pré-
requisito básico para uma transição
energética - não somente aqui, mas em
todos os países do mundo. Só é possível
planejar uma reestruturação do forneci-
mento de energia, se forem conhecidas
as localizações exatas das linhas e em
quais pontos a corrente das linhas de alta

tensão é transformada e alimentada nas
redes de baixa tensão", explica o Prof.
Hans-Arno Jacobsen, que ocupa a cáte-
dra de ciência da computação no setor de
energia e Middleware na TUM. 

Com base nisso, pode-se então simu-
lar, por exemplo, de que forma a alimen-
tação de energia renovável afeta toda a
rede, onde surgem pontos de estrangula-
mento ou sobrecapacidades e onde faz
sentido construir estações de armazena-
mento.

Até hoje, ainda não havia uma base de
dados sólida para esses cálculos, segun-
do Rivera: "É claro que cada conces-
sionária de distribuição conhece suas re-
des, mas há muitas concessionárias de
distribuição e apenas algumas disponibili-
zam seus dados publicamente. Nos paí-
ses emergentes, é ainda pior o fato de
que as informações muitas vezes sequer
são digitalizadas. Contratar uma empresa
para montar a infraestrutura para conti-
nentes inteiros ou mesmo para todo o
mundo seria inestimável para os pesqui-
sadores."

UTILIZAR A MULTIDÃO

A alternativa econômica: crowdsour-
cing, ou contribuição colaborativa. Assim,
a equipe da Universidade Técnica de Mu-
nique não precisou começar do zero: uma
comunidade de voluntários coleta dados
há mais de 10 anos para o OpenStreet-
Map, um mapa-múndi estilo Wikipédia.
Esse conjunto de dados acessível ao pú-
blico inclui também informações sobre as
redes de energia elétrica. "No entanto,
elas são muito incompletas e não são ve-

rificadas", esclarece Rivera. "E é exa-
tamente isso que queremos mudar
agora."

Há seis meses, o pesquisador ocu-
pando a cátedra de ciência da compu-
tação no setor de energia e Middlewa-
re inseriu seu aplicativo OpenGridMap
no Google Playstore e, desde então,
ele procura voluntários que mapeiem
com seus smartphones turbinas eóli-
cas, painéis solares, postos de trans-
formação e linhas de energia.

Rivera verifica as informações - um
posto de transformação é realmente um
posto de transformação? - e carrega os
dados no mapa de código aberto. Ali, a
malha das redes de energia elétrica verifi-
cadas torna-se cada vez mais densa. As
linhas vermelhas cruzam o mapa, como
um entrelaçamento de veias.

Quanto mais densa for a rede de pon-
tos mapeados, mais informações podem
ser geradas. Em Garching, por exemplo,
onde um número particularmente grande
de voluntários está viajando, o pesquisa-
dor pôde, por meio de um novo algoritmo,
calcular a localização das linhas elétricas
subterrâneas que levam às residências.

CONSEGUIR INFORMAÇÕES

Os dados do projeto devem estar dis-
poníveis para engenheiros e cientistas de
todo o mundo. "Existem muitas apli-
cações possíveis para o OpenGridMap,"
ressalta o Prof. Jacobsen: "seria possível
investigar a possibilidade de tornar um es-
tado como a Baviera autossuficiente em
termos de energia." Além disso, quem
quisesse melhorar a infraestrutura em
países emergentes e em desenvolvimen-
to, saberia rapidamente qual a distância
entre uma vila e a linha de energia mais
próxima.

Não é de admirar que o projeto Open-
GridMap recebe grande interesse: A Sie-
mens é mentora no projeto e o Banco
Mundial também apoia o empreendimen-
to. Ele recebe outros financiamentos do
Ministério Federal da Educação e Pesqui-
sa da Alemanha (BMBF) no âmbito da ini-
ciativa Software Campus e da Fundação
Alexander von Humboldt.

Dados de infraestrutura para todos
Ferramenta de planejamento para a transição energética:

plataforma de código aberto para redes de energia elétrica
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E
ntre considerar os
seus funcionários co-
mo o verdadeiro pilar
do sucesso da em-

presa, e apontar para as dife-
renças culturais entre os paí-
ses como um fator de unida-
de e enriquecimento, o mag-
nata alemão Reinhard Mohn
baseou toda a sua atividade
profissional no respeito pelos
outros, o que considerou ter
sido o fator determinante pa-
ra o sucesso que alcançou. 

No seu livro autobiográfi-
co, Reinhard Mohn, falecido
em 2009, aos 88 anos, res-
ponsável pelo sucesso da
editora Bertelsmann e funda-
dor do amplamente conheci-
do Círculo dos Leitores, não
se cansa de sublinhar que
negócios não podem ficar
dissociados do humanismo, e
a sua visão ética empresarial
tornou-se num exemplo de
gestão e liderança para todos
os empresários. "O capitalis-
mo de raiz ocidental só pode
ter sucesso se der atenção
aos princípios fundamentais
do humanitarismo. A Bertel-
mann provou-o", sublinha.

Reinhard Mohn fez da
Bertelsmann, uma editora
média em ruínas, fruto da II
Guerra Mundial, num grupo
empresarial internacional-
mente reconhecido. Em todo
o seu percurso na direção da
empresa, Mohn apostou for-
temente numa colaboração
estreita com os seus fun-
cionários, que entendia como
parceiros e percebeu que o
motor do progresso empresa-
rial passava por motivar pes-
soas,  conferindo-lhes

também liberdade e respon-
sabilidade. "Já nas normas
de serviço de 1960 me pro-
nunciava a favor da dele-
gação de responsabilidades,
que considerava um dos ali-
cerces mais importantes da
cultura da nossa empresa",
escreve no seu livro auto-
biográfico. "No centro de to-
das as nossas reflexões ope-
racionais estão as pessoas.
Servi-las é a principal priori-
dade da nossa empresa. Jul-
gamos o nosso trabalho de
acordo com o valor e o
apreço que temos pelos nos-
sos colaboradores", não se
cansou de sublinhar.

APRENDER COM OS OUTROS

Como todos os rapazes
alemães da sua geração,
Reinhard Mohn foi obrigado a
prestar serviço na Frente
Alemã do Trabalho. Mobiliza-
do para a guerra, terminou a
sua desventura em África,
onde se tornou prisioneiro,

guardando para sempre a ati-
tude digna do seu captor.
"Essa experiência ficou pro-
fundamente gravada na min-
ha memória. A integridade e
a decência daquele homem
são para mim um exemplo de
humanitarismo, e isso sem-
pre me passou diante dos ol-
hos e acorreu ao meu pensa-
mento, mais tarde, na minha
vida, durante situações difí-
ceis", conta. Reinhard Mohn
encarou a prisão como uma
oportunidade. Foi colocado
no estabelecimento Concor-
dia, projetado para a reedu-
cação ideológica dos
alemães, onde diz ter vivido
os anos mais importantes da
sua vida. "Foi no campo ame-
ricano de Concordia para pri-
sioneiros de guerra que
aprendi pela primeira vez o
que a democracia significava
realmente!", conta.

No regresso a Alemanha
viu-se obrigado a dar nova vi-
da à moribunda empresa fa-

miliar, e dela fez uma com-
panhia mundial de referência,
tornando-se num dos 150 ho-
mens mais ricos do mundo,
segundo a revista Forbes. O
segredo do seu sucesso resi-
diu precisamente na essência
da palavra que mais defen-
deu: humanitarismo, tornan-
do a responsabilidade social
como fator chave para erguer
a empresa e torná-la numa
referência mundial. "Deixei
bem claro que os melhora-
mentos futuros dos nossos
métodos de trabalho deviam
não só contribuir para a ren-
tabilidade da nossa empresa,
como também para o benefí-
cio individual de cada um",
sublinha, no seu livro.

Mohn era um homem que
sabia ler o mundo e cedo per-
cebeu a riqueza da diversida-
de. "É mais do que tempo de,
tanto a nível nacional como
internacional, deixarmos para
trás a perspetiva tacanha da
‘cultura de conflitos’ e de ten-
tarmos chegar a uma visão
comum da humanidade". 

A sua forma de olhar para
o mundo é uma lição para os
dias de hoje. "A atual dis-
cussão sobre as fronteiras de
soberania nacional face às
catástrofes humanitárias, co-
mo os sismos e inundações
no espaço asiático, abre-nos
os olhos para a questão da
responsabilidade global, a
que ninguém pode furtar-se
numa época em que a infor-
mação é omnipresente", aler-
ta num livro que a La Prensa
recomenda vivamente a to-
dos os empresários.

Reinhard Mohn 

Aprender com o mundo

Editora Temas & Debates

De uma empresa moribunda, saí-
da dos escombros da II Guerra
Mundial, Reinhard Mohn conseguiu
erguer um império editorial que

veio dar origem ao amplamente
conhecido Círculo dos Leitores.
Uma visão empresarial baseada no
humanitarismo e na colaboração

foram os fatores-chave para o su-
cesso da empresa, conta o magna-
ta alemão, no seu livro autobiográfi-
co, recomendado pela La Prensa.

LER

"Deixei bem claro 
que os melhoramentos

futuros dos nossos
métodos de trabalho 

deviam não só 
contribuir para a
rentabilidade da 

nossa empresa, como
também para o 

benefício individual 
de cada um"



1. POCKET
No decorrer das consultas

diárias à Internet é frequente
encontrar artigos interessan-
tes mas cuja leitura entra em
conflito com a agenda do dia.
Este aplicativo permite guar-
dar textos para uma consulta
posterior, sem a obrigação de
estar ligado à Internet. 
www.getpocket.com

2. TWITTER
Embora também seja mui-

to utilizado como espaço de
troca de ideias, o Twitter é um
dos melhores canais para
aceder a notícias, artigos de
fundo, análises e reportagens
no terreno, e uma das plata-
formas preferidas dos jornalis-

tas, que publicam regular-
mente informação "em cima"
dos acontecimentos. Investi-
gadores e analistas são
também utilizadores assí-
duos, pelo que os apreciado-
res de ensaios, análises e arti-
gos de fundo têm aqui facil-
mente acesso aos mesmos,
através dos links partilhados
nos tweets. É a rede social
por excelência para quem
quer estar bem informado, se-
ja a nível geral, seja em ter-
mos de nichos de informação
ou de mercado. 
www.twitter.com

3. PINTEREST
Um verdadeiro álbum per-

sonalizado online de todos os

tópicos que lhe possam inte-
ressar. Basta criar pastas, ou
painéis temáticos, e guardar
imagens ou textos que encon-
tra online e que quer manter
acessíveis para consulta.
www.pinterest.com

4. COURSERA
Esta é uma das platafor-

mas mais populares de cur-
sos online gratuitos (Moocs,
ou Massive Online Open
Courses) que oferece uma
vasta lista de curso gratuitos,
das mais diversas áreas, pro-
movidos por universidades de
referência, nomeadamente
Stanford, Columbia, Prince-
ton, Universidades de Pe-
quim, de Londres, de São
Paulo, entre muitas outras. Os
cursos são maioritariamente
em inglês, mas já se encon-
tram também em espanhol e
português. 
www.coursera.com

5. SKYPE
Através do Skype é possí-

vel realizar chamadas de ví-
deo e de voz e partilhar arqui-
vos para qualquer parte do

mundo, bastando, para isso,
estar ligado à Internet, com a
vantagem de que as chama-
das realizadas de Skype para
Skype são gratuitas. 
www.skype.com

6. DROPBOX
Já aconteceu a todos, em

alguma altura, precisar de
aceder a um documento es-
pecífico que se encontra mui-
to bem guardado num compu-
tador, a quilómetros de distân-
cia. Com o Dropbox, ao salvar
os documentos na "pasta vir-
tual", localizada na "nuvem",
passa-se a ter acesso acesso
aos mesmos a partir de qual-
quer computador ou dispositi-
vo, desde que haja ligação à
Internet. 
www.dropbox.com

7. TED
A plataforma TED é um ex-

celente recurso para acesso a
palestras de grande qualidade
sobre os mais diversos temas,
de gurus, especialistas ou
pessoas que têm algo a ensi-
nar ao mundo.
www.ted.com
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CLICAR

DICAS ONLINE

7 ferramentas para uma vida online mais produtiva

O
grande volume de informação que hoje inunda a vida do ci-

dadão comum é uma vantagem que facilmente se pode

tornar num problema. Como gerir tantos dados, tantas ima-

gens, tantos artigos que se querem ler e analisar, mas que

não é possível consumir de imediato? Felizmente, a par da torrente

de dados, surgiram  também inúmeras ferramentas e aplicações grá-

tis, criadas especialmente para facilitar a sua gestão online.

Apresentamos sete aplicações que recomendados, com base em

experiência própria, para melhor tirar proveito do universo online, e

que podem também ser aproveitadas como ferramentas de marke-

ting para promoção de produtos e serviços.



Novo site
Brasil

www.alborum.com

Novo site
Brasil

www.alborum.com
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A T&C representa marcas

importantes dentro do merca-

do, como Scodix, Epson, Koni-

ca Minolta, OKI, Screen, den-

tre outras. Todas as citadas fi-

zeram grande sucesso na últi-

ma drupa com lançamentos

especiais.

Muitos expositores vão

aproveitar a oportunidade para

apresentar em primeira mão

no país os lançamentos vistos

na drupa 2016 e que estão dis-

poníveis no mercado nacional.

A Scodix, por exemplo,

conseguiu uma enorme reper-

cussão com seu equipamento

exclusivo de acabamento, que

transforma por completo o im-

presso, agregando muito valor

ao projeto final. A impressão

digital têxtil também mostrou

sua força e estará em expo-

sição na ExpoPrint Digital /

FESPA Brasil.

A T&C é uma empresa

presente há mais de 20 anos

no mercado gráfico brasileiro,

sendo referência como forne-

cedora de tecnologias de

equipamentos de pré-im-

pressão, provas digitais, foto-

grafia profissional e editoria

em geral.

O
FESPA Brasil Fó-

rum 2016 concluiu

suas atividades em

sua terceira etapa

no Rio de Janeiro no último

dia 22 de novembro, quando

empresários do segmento de

impressão novamente se reu-

niram para tratar de assuntos

relevantes e atuais do merca-

do, em um momento de troca

de conhecimento entre os es-

pecialistas e os profissionais

da indústria.

Criado no ano passado pe-

la FESPA e APS Feiras, o

FESPA Brasil Fórum nova-

mente alcançou o sucesso es-

perado em participação dos

empresários brasileiros. A ini-

ciativa ocorre honrando o le-

ma "Profit for Purpose" - "Lu-

cro por um Propósito" da FES-

PA, que consiste no compro-

misso de reinvestimento na

indústria de impressão digital

compartilhando conhecimento

de qualidade aos profissio-

nais.

CONHECIMENTO EM IMPRESSÃO

DIGITAL

Em 2016, o FESPA Brasil

Fórum passou por três impor-

tantes capitais: Curitiba, Belo

Horizonte e Rio de Janeiro.

Foi uma oportunidade de não

só levar o conhecimento mas

também receber informações

valiosas de características

específicas de cada região

para desta forma aprimorar

constantemente o planeja-

mento da FESPA Brasil. Em

todas as cidades houve uma

alta taxa de comparecimento

do público.

As palestras abordaram te-

mas extremamente ligados ao

que o mercado enfrenta atual-

mente. O diretor da FESPA no

Brasil, Alexandre Keese, tra-

tou de soluções integradas

dentro do mercado de im-

pressão.

Keese destacou um estu-

do promovido pela FESPA no

qual há no mercado global de

impressão um otimismo dos

empresários, assim como no

Brasil. Características do mer-

cado atual foram abordadas,

como o aumento por produtos

mais customizados, que se-

jam entregues com maior rapi-

dez em tiragens a cada dia

mais baixas e com designs

criativos e revolucionários. O

mercado desta forma deman-

da por um trabalho integrado -

e não excludente - entre im-

pressão analógica e digital.

Processos evolutivos vêm

sendo incorporados nos negó-

cios, ressaltou o especialista.

Um exemplo são os dados va-

riáveis, que incorporam esta

evolução, trazendo um produ-

to extremamente personaliza-

do, um objetivo facilmente al-

cançado com a impressão di-

gital. As baixas tiragens e os

dados variáveis também mu-

dam a forma de pensar em

processos como design, ar-

mazenamento e logística.

O especialista abordou o

forte investimento que setores

da impressão, como os gran-

des formatos, vêm fazendo na

internet, apostando no web-

to-print; as empresas que

apostaram neste método já

conseguem aumentar suas

vendas, alcançando novos

clientes e mercados.

FESPA Brasil Fórum 2016 cumpre missão de compartilhar

informação com o mercado de impressão digital

T&C apresenta soluções inovadoras de suas representadas 
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R
epetindo o sucesso da últi-

ma edição, a FESPA Brasil

2017 será palco para a sé-

tima edição do CAMBEA -

Campeonato Brasileiro de Envelo-

pamento Automotivo. O anúncio da

abertura das inscrições foi feito pela

organização do campeonato, duran-

te a etapa Rio de Janeiro do FESPA

Brasil Fórum, por Marcelo Souss,

idealizador da competição e diretor

da Alltak.

O CAMBEA#7 acontece de 15 a

18 de março de 2017 e dará ao seu

grande vencedor a oportunidade

única de disputar o World Wrap

Masters Series, na FESPA de Ham-

burgo, na Alemanha.

São duas modalidades que fa-

zem parte do CAMBEA: a primeira é

a CAMBEA Pro (Profissional), em

que as equipes formadas por enve-

lopador e auxiliar precisam adesivar

na primeira fase uma lateral e um

capô em uma hora e meia; na final,

são cinco horas para adesivar o ca-

rro todo. A segunda modalidade é o

CAMBEA Fast. A missão é envelo-

par um capô de um carro no menor

tempo possível. O recorde atual é de

Calebe San Martin com o tempo de

3min28s.

O CAMBEA recebe novamente o

americano Justin Pate, considerado

um dos maiores especialistas em

envelopamento automotivo do mun-

do, que marcará presença na arena

CAMBEA Lab, instalada dentro da

FESPA Brasil, mostrando toda sua

técnica adquirida ao longo de 20

anos de experiência.

NOVIDADES
A grande novidade para 2017

será o concurso cultural "CAMBEA

Creative". 

Pensando em um design criativo,

original, que combine com as linhas

do modelo e que acabe com os pa-

radigmas da "monotonia" das ruas,

serão premiados os três melhores

trabalhos. O vencedor terá o seu tra-

balho no carro oficial do CAM-

BEA#7, além de muitos prêmios de

grandes empresas na área de de-

sign, como o Grupo PhotoPro. Infor-

mações detalhadas sobre o concur-

so serão divulgadas em breve.

FESPA Showroom vai

inspirar o mercado de

impressão digital 
A impressão digital tem um potencial incrível

de criar e transformar materiais em criações es-

peciais. Pensando nisso, a FESPA Brasil 2017

anuncia uma nova área dentro da feira: o FESPA

Showroom, espaço que irá apresentar uma infini-

dade de aplicações mostrando tudo o que a im-

pressão digital pode oferecer.

A proposta do FESPA Showroom é ser um

espaço interativo, aberto à criatividade, onde os

visitantes irão descobrir novas oportunidades

através da exposição de peças apresentadas pe-

los expositores da feira. O objetivo é demonstrar

tudo que a impressão digital é capaz de produzir

nos mais variados segmentos, como vestuário,

decoração de interiores, sinalização, objetos e

muito mais.

Com o FESPA Showroom, o expositor poderá

mostrar ao público uma peça criativa ou uma

aplicação diferente feita com sua solução, mos-

trando a tecnologia, capacidade e flexibilidade de

seu produto.
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