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A nova diretoria da  Asso-

ciação Brasileira da Indústria

Gráfica - Regional de São

Paulo - Abigraf,  dirigida por

Sidney  Anversa Victor e a

União das Indústrias Gráficas

do Estado de São Paulo -

Sindigraf , em cuja frente está

Levi Ceregato, recentemente

tomaram  posse em  seus

cargos  em um evento que

estavam  presentes mais de

170 empresários e represen-

tantes na cadeia de produção

da indústria da impressão,

onde também foram outorga-

dos os prêmios  brasileiros

de excelência gráfica, Fer-

nando Pini,  ao fornecedor do

ano.  

D
urante a 80ª Assembleia Or-

dinária da Colatingraf , que oco-

rreu em San José (Costa Rica)

Fábio Arruda  Mortara entregou

a presidência da Colatingraf a Roberto

Tapi Mac Donald, atual presidente  da

ASIMPRES-Chile e Líder Gráfico Nacio-

nal, quem assumiu a presidência da

mais importante organização da indús-

tria gráfica  a nível latinoamericano, por

um período de um ano, com a intenção

de  repensar  a filosofia da Confede-

ração.

Dentro das atividades que o Chile  li-

derará están a realização da 81ª Assem-

bleia  Ordinária da Colatingraf no Chile,  a

qual marcará  o 50º aniversário da orga-

nização, que foi fundada em 1967. A

Confederação Lationoamericana da

Indústria Gráfica é uma organização que

representa mais de 60.000 imprensas e

transformadores de 14 países membros. 

A reunião anual da Colatingraf foi re-

alizada no âmbito  de diversas atividades

organizadas pela Associação da Indús-

tria Gráfica Costarricence (Asoingraf) , li-

derada por seu presidente , César Agui-

lar Navarro,  que incluiu a Expo Gráfica

Latinoamérica (XIV Congresso da Indús-

tria Gráfica e a XI Feira Centroameriana

da Indústria Gráfica), realizadas no Hotel

Barceló Palacios na capital.

Indústria de

papelcartão lança

novo hotsite de

produtos para o

mercado

A indústria de Papelcartão

Ibema, lança mais uma ferramen-

ta de atendimento ao cliente. Tra-

ta-se de um hotsite criado espe-

cialmente para área de produtos

Ibema. A criação da ferramenta

surgiu para facilitar o dia a dia dos

clientes, na busca do produto ide-

al para criação e impressão de

suas embalagens. 

Cosméticos, farmacêuticos,

congelados, contato direto com

alimentos, são algumas das 16

categorias que têm a aplicação

do papelcartão Ibema exemplifi-

cado no hotsite - 

www.produtosibema.com.br.

Colantingraf renova sua Presidência

Novos cargos da ABIGRAF-SP e da SINDIGRAF-SP
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A
Associação Europeia de Fabri-
cantes de Tintas  de Impressão
(EUPIA) anuncia a disponibilida-
de de sua nova versão 4.0 de bo-

as práticas de fabricação para melhorar a
ajuda no controle de riscos sobre a segu-
rança alimentícia. Esta última edição de
boas práticas de fabricação foi completa-
mente atualizada e extendida para cobrir
a fabricação de todos os vernizes e reco-
brimentos , igual aos  das tintas, projeta-
das para ser impressas sobre materiais
em contato alimentício ,incluindo superfí-
cies de embalagens e envases em conta-
to  alimentício direto e não direto. 

As tintas, recobrimentos e vernizes
desenvolvidos e fabricados de acordo
com estas boas práticas, ajudarão os fa-
bricantes de materiais em contato com
alimentos a proporcionar produtos que
cumpram completamente toda a legis-
lação européia de aplicação referida a
materiais e artigos para contato com ali-
mentos. A legislação europeia inclui o
Regramento Marco (CE) nº 1935/2004 e
o Regramento de Boas Práticas de Fabri-
cação nº 2023/2006. A atualização da
EUPIA também leva em conta o Regra-
mento sobre plásticos (CE) nº 10/2011,
as opiniões da Agencia Europeia de Ali-
mentos (EFSA) , igual às regulamen-

tações nacionais como a Ordenação
Suiça sobre sobre tintas de imprimir para
embalag em alimentícia. 

A  última versão  das Boas  Práticas
requererá  mudanças significativas e a
melhora  de processos em várias áreas,
para isso se deverá dedicar suficiente
tempo e recursos para entender, definir e
introduzir as mudanças necessárias as
quais podem levar vários meses  até con-
seguir uma implementação plena.

Ao comentar a publicação desta últi-
ma versão de Boas Práticas, Martin Ka-
nert, diretor executivo da EUPIA disse " a
versão anterior  foi publicada em 2009 e
desde então tem havido um número sig-
nificativo de desenvolvimentos que ne-
cessitavam ser levados em conta  e in-
corporados ao  nova guia, incluindo a in-
corporação de recobrimentos e vernizes
para contato alimentício". O guia atualiza-
do de Boas Práticas  proporciona, em
suas detalhadas 47 páginas, um docu-
mento de referência completo que perco-
rre todos os passos requeridos para as-
segura o cumprimento em relação à em-
balagem de alimentos e à segurança
frente a riscos potenciais.

A versão 4.0 das Boas Práticas de Fa-
bricação da EUPIA pode ser baixado na
página web da EUPIA:

http://www.eupia.org/uploads/tx_edm/
2016-03-31-EuPIA_GMP_4th_version_fi-
nal.pdf.

Na maior operação de venda rea-
lizada desde sua criação, a Hybrid
Software  anunciou nesta semana
que a  empresa chinesa fabricante
de cilindros de gravação, Shanxi
Yuncheng Plate Making Group, ad-
quiriu da Hybrid Software  licenças
dos aplicativos PackZ e Clouflow pa-
ra 65 das suas 75 plantas produtivas
(a maioria, localizada na própria Chi-
na).  

Ao todo, a Shanxi Yuncheng Pla-
te Making Group emprega mais de
10 mil funcionários e possui atuação
global. 

Fundada em 1984 como fabri-
cante de cilindros da gravação, ma-
trizes e chapas flexográficas, a
Shanxi Yuncheng acelerou sua ex-
pansão em 2000, quando passou
atuar em 40 países com  linhas de
produção inauguradas nas Améri-
cas, Europa, África e Sudeste Asiáti-
co. Esse crescimento foi acompan-
hado por investimentos tecnológicos
que permitiram à Shanxi Yuncheng
trabalhar com soluções de im-
pressão baseadas em plásticos,
magnésio, alumínio e outros mate-
riais. 

Agfa Graphics do

Brasil lança novo site

A Agfa Graphics do Brasil anunciou o
lançamento de seu novo website www.ag-
fagraphics.com.br como seu mais novo
instrumento de relacionamento com o
mercado.

De acordo com Eduardo Sousa, geren-
te de marketing da Agfa Graphics para a
América Latina, "O novo site é muito mais
intuitivo e de fácil navegação".

O novo canal de comunicação está
mais responsivo, adaptando o tamanho e
formato das suas páginas - alteração do
layout - ao tamanho das telas que estão
exibindo as informações, como as telas de
celulares e tablets.

Disponível a atualização das boas

práticas de fabricação da EUPIA

Hybrid Software realizou a maior

negociação de sua história
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Criada em 1995 como uma loja vol-

tada a serviços de fotografia convencio-

nal (filme), a Multiplic Digital, localizada

no centro de Sorocaba (SP) realizou um

investimento inédito em sua região

através da aquisição do modelo bizhub

PRESS C71hc, da Konica Minolta.

Conforme explica seu proprietário,

Augusto Bergamo, a nova impressora

digital colorida veio como desfecho de

um processo de digitalização que data

de 2005, quando a fotografia digital tor-

nou-se uma realidade para a empresa

"Naquele ano (2005) nos convencemos

de que a fotografia digital havia chegado

para ficar e que era um processo sem

volta", disse Augusto. 

Hoje, a bizhub PRESS C71hc é usa-

da para a produção de photobooks, fol-

ders, flyers, cardápios, convites,

cartões, entre outros itens que combi-

nam imagem e recursos gráficos. 

Furnax ingressa na

Afeigraf e

confirma

participação na

ExpoPrint 2018
A Furnax iniciou o ano de 2017

de forma intensa. A empresa passa

agora a fazer parte como membro

da Afeigraf (Associação dos Agen-

tes de Fornecedores de Equipa-

mentos e Insumos para a Indústria

Gráfica) e é presença confirmada

na ExpoPrint Latin America, maior

evento de impressão das Américas,

que acontece em março de 2018.

A entrada na Afeigraf, de acordo

com o Gerente Comercial da Fur-

nax, Rogério Castilho, "faz parte de

uma série de ações que estão pre-

vistas para 2017. Acreditamos que

com ela será possível estreitar nos-

so relacionamento com parceiros da

indústria gráfica, podendo apresen-

tar e discutir tendências, práticas e

desafios de mercado, colaborando

ainda mais com o avanço e fortaleci-

mento do segmento no Brasil".

ALTA TECNOLOGIA
NA CADEIA DE IMPRESSÃO

O Grupo Furnax dispõe de uma

linha completa que vai da impressão

ao acabamento. O portfólio conta

com as impressoras offset Komori. 

Com produtos versáteis e com-

pactos, a linha para acabamento di-

gital traz a Uchida, com soluções

para Corte e Vinco de material pro-

mocional, Dobra de Papel, Máqui-

nas Contadoras, Encintadoras e

Grampeadora de Mesa. A Furnax

oferece ainda uma extensa gama

de produtos que atendem a logísti-

ca das empresas produtoras de em-

balagens, equipamentos como Fe-

chadora de Caixa, Esteira de Trans-

porte, Paletizadora, Encintadora e

Arqueadora, possibilitando um au-

mento na capacidade produtiva dos

clientes.

T
rinta e quatro anos de atuação

do segmento gráfico promocio-

nal, comercial, industrial e edito-

rial construíram a forte reputação

da Gráfica e Editora 3 de Maio na região

do Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Dentro do projeto de diversificar as

tecnologias e explorar novos mercados

esteve o desenvolvimento de um parque

de impressão digital, setor este que, com

o passar do tempo, passou a demandar

novos investimentos. "Precisávamos

atender às mudanças de mercado

através de novas tecnologias", destacou

Carmelino José Bertoldi, proprietário da

Gráfica e Editora 3 de Maio. 

Os novos investimentos tornaram-se

realidade neste ano através da aqui-

sição de três equipamentos da Konica

Minolta: duas impressoras P&B bizhub

PRESS 1250, e uma impressora colori-

da de alta produtividade bizhub PRESS

C1100.

A bizhub PRESS 1250 é um equipa-

mento monocromático voltado principal-

mente para o mercado editorial. 

Gráfica e Editora 3 de Maio investe

em três soluções de impressão

Investimento inédito 



www.protecmedia.com


LLaa  PPrreennssaa

empresas
produtos

8

A X-Rite dis-

ponibil iza no

mercado o novo

software Color-

TRUE, que, co-

mo principal be-

nefício, permite

que imagens e

cores visualiza-

das em um monitor profissional calibrado

sejam compartilhadas, com a mesma qua-

lidade e integridade de cores, em outros

dispositivos, como celulares e tablets. 

Usando um dispositivo de medição

compatível com a X-Rite, o ColorTRUE

mede de maneira rápida e fácil a cor do

seu monitor  Apple iOS ou Android, criando

um perfil personalizado. Esse perfil é então

aplicado automaticamente às suas ima-

gens na ColorTRUE Image Gallery que

estão perfeitamente ligadas aos seus ál-

buns existentes.

Dessa forma, to-

das as imagens

são exibidas

com maior pre-

cisão.  

O aplicativo

ainda permite

que se visuali-

zem imagens com ou sem calibração para

efeito comparativo, visualizá-las com pre-

cisão de cores independentemente a ilumi-

nação ambiente, e, também visualizar es-

sas imagens com base no perfil da impres-

sora, para que não haja surpresas no mo-

mento se serem impressas. Também per-

mite atribuir corretamente espaços de co-

res de trabalho corretos, incluindo sRGB,

Adobe RGB, ProPhoto RGB, para que

suas imagens sejam exibidas conforme

desejado.

A
Hybrid Software

anunciou o lança-

mento do PackZ 4.0,

nova versão da suíte

de aplicativos para edição de

arquivos PDF para o seg-

mento de rótulos e embala-

gens que, além de otimi-

zações de interface (que está

mais intuitiva e traz reestili-

zação de ícones e reorgani-

zação de menus) incorpora a

nova ferramenta Pallet Dock,

a qual permite ao operador

ancorar suas palhetas de tra-

balho em um espaço definido

para melhor organização de

seu desktop e acesso mais

fácil e rápido aos recursos

mais utilizados. 

Outra novidade é a ferra-

menta Swatches, introduzida

na versão 4.0, que permite

organizar em uma única jane-

la todas as cores usadas no

arquivo que está sendo tra-

balhado, facilitando assim a

seleção e edição dessas co-

res. Além disso, essa palheta

de cores pode ser salva em

arquivo e exportada para uso

por parte de outros operado-

res, bem como renomeada

para facilitar a localização por

parte do usuário. 

Através da nova ferra-

menta Cotas, o PackZ 4.0

permite adicionar cotas em

objetos ou desenhar planos

mecânicos - ideais para em-

balagens flexíveis. As di-

mensões do layout são cria-

das em um layer compatível

com as especificações PDF e

permanecem editáveis du-

rante todo o processo. 

A X-Rite amplia

a PantoneLIVE

para aplicações

de embalagem
A X-Rite ampliou a sua so-

lução PantoneLIVE baseada em

nuvem, agregando seis novas bi-

bliotecas de cores para im-

pressão de gravuras, ideais para

embalagens flexíveis e apli-

cações de etiquetas. Duas des-

sas novas bibliotecas foram cria-

das para ajudar as marcas e os

conversores a combinar as cores

em estruturas de etiqueta e em-

balagens flexíveis metalizadas,

cada vez mais populares. 

A empresa também lançou a

PantoneLIVE Visualizer, uma no-

va ferramenta de software que

auxilia designers gráficos, marcas

e fornecedores de impressão em

uma melhor comparação, ava-

liação e visualização de cores em

diversos substratos e tecnologias

de impressão.

Atualizações do sistema EFI Metrics Printware 
A EFI anunciou a atualização do sistema EFI Metrics Printware com as melhorias

nos módulos Metrics ICC/ICF, Metrics LQAS, Metrics OrcClassic, Metrics CPA, Me-

trics ACR, CRM e iQuote. 

O EFI Metrics Printware é um software desenvolvido pela EFI para atender as par-

ticularidades da indústria de impressão e embalagem. Por meio do sistema, os clien-

tes EFI alcançam maior automação, integração e controle no gerenciamento de ven-

das e fluxos de trabalho de produção.  

Hybrid Software lança PackZ 4.0

X-Rite anuncia ColorTRUE
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D
ealers e jornalistas da América

Latina participantes da 17ª

edição do EFI Connect se reuni-

ram com os parceiros que mais

se destacaram em vendas na região que

foram homenageados com o Prêmio

Award for Sales Excelence. 

O diretor de vendas para América La-

tina da EFI, Ernande Ramos, fez uma

breve apresentação, brindou as conquis-

tas da EFI em 2016 e o sucesso de mais

uma edição do Connect e falou sobre as

expectativas da empresa para 2017.

O Senior Regional Manager da EFI,

Javier Rodriguez, foi responsável pela

entrega do prêmio de Dealer of the Year

na América Central ao representante da

empresa Inktrade S.A., Thomas Lange.

Já a placa de Dealer of the Year na

América do Sul foi entregue pelo Geren-

te de Vendas para a linha de Inkjet da

América do Sul, Carlos Henrique Leão,

ao dealer da Nova Print S.A., Pablo

Graña.   

De 4 a 10 de maio de 2017, a

"House of Krones" também será

construída, pelo menos virtualmen-

te, na interpack em Düsseldorf. Ela

representa as cinco áreas principais

da Krones AG, Neutraubling: a digi-

talização como o teto e a superestru-

tura, as tecnologias de processos,

enchimento e embalamento, bem co-

mo a intralogística como a edificação

e o serviço Lifecycle como base, co-

mo alicerce seguro.

KODAK PRINERGY Cloud,

uma nova plataforma baseada em

"nuvem" (cloud) que oferece às

gráficas a primeira solução da

indústria voltada à diminuição de

custos e riscos, enquanto viabili-

za o crescimento de seus negó-

cios. 

O PRINERGY Cloud captura

dos dados da produção e os con-

verte em relatórios de fácil inter-

pretação que facilitam e agilizam a

tomada de decisões estratégicas

em tempo real. Por outro lado, é

possível integrar toda a funcionali-

dade do PRINERGY Cloud com o

software de gerenciamento de

workflows KODAK PRINERGY, re-

duzindo custos operacionais e ad-

ministrativos. 

O PRINERGY Cloud está hos-

pedado na plataforma Microsoft

Azure. Kodak oferece serviço inin-

terrupto de monitoramento, 24 ho-

ras por dia, 7 dias na semana.

Criado em parceria coma Ye-

llowfin, a ferramenta PRINERGY

Cloud Decision Analytics oferece

às gráficas o primeiro sistema de

fluxo de trabalho realmente habili-

tado para analisar a indústria de

impressão. 

Premiação para parceiros da América Latina 

Pablo Graña e Adrian Mensur, da Nova Print S.A., re-
cebem o prêmio. 

Javier Rodriguez e Ernande Ramos homenageiam Thomas Lange, representante da
Inktrade S.A.

Variedade de embalamento flexível na "House of Krones"

KODAK lança novo PRINERGY Cloud 
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O  Photoshop Conference aconte-

ce nos dias 22, 23 e 24 de maio no Teatro

Shopping Iguatemi, em Campinas. São três

dias de imersão completa no Photoshop e

em tudo o que o cerca, como Lightroom, fo-

tografia, design e muito mais, com tutoriais

transmitidos por especialistas de renome na-

cional e internacional no mercado criativo.

O Photoshop Conference é promovido

pelo Grupo PhotoPro, com realização da

APS Feiras & Eventos. A iniciativa tem pa-

trocínio da Canon e Adobe. Os apoiadores

do Photoshop Conference são: PhotoPoc-

ket, Grupo Luz, Creative Pro, Design Cafei-

nado, Publicitários Criativos e Amarelo Cria-

tivo.

Desde 2004, Alexandre Keese, Adobe

Certified Expert e diretor do Grupo PhotoPro.

e sua equipe organizam o Photoshop Confe-

rence, maior congresso de Photoshop da

América Latina, que chega à sua 14ª edição

em 2017. 

Daniel Eraldo foi anunciado como o novo gerente

comercial da Antalis do Brasil. No cargo, Daniel será

responsável pelo gerenciamento e expansão da

atuação comercial da empresa, abrangendo todo o

portfólio entre papéis, papéis especiais, insumos gráfi-

cos, instrumentos gráficos, comunicação visual e insu-

mos para embalagens. 

Pós-graduado em gestão Empresarial e Inovação

Tecnológica, acumula experiência de 25 anos de

atuação nas áreas de marketing e desenvolvimento de

negócios de insumos gráficos - nos mercados brasilei-

ro, latino-americano e nos EUA.

A Antalis é uma multinacional francesa, presente

em 43 países. No Brasil, atua há 11 anos no mercado

gráfico em todo território nacional. 

Obras selecionadas

do concurso do 6º

Prêmio Ibema

Gravura 
Prêmio Ibema Gravura na sexta

edição contou com 164 obras inscri-

tas e 122 trabalhos enviados. As

obras foram avaliadas por um júri

composto por experts no assunto co-

mo a artista plástica e especialista em

gravura Uiara Bartira, pelo designer e

professor coordenador da ESPM Fa-

bio Mestriner, a artista e professora

Rossana Guimarães, e pela artista e

coordenadora do Museu da Gravura

de Curitiba Juliana Leonor Kudlinski. 

O primeiro colocado foi o artista

Toni Cesar Graton, da UNESPAR -

EMBAP com a obra "Fluxo Mental".

Segundo o estudante, o trabalho pro-

duzido para participar do concurso re-

trata o resultado de um pensamento

que veio de uma pesquisa sobre a re-

lação entre matéria e o pensamento

(mente) e como são transformados

A segunda colocada foi Karen

Axelrud, do Curso de História da Arte

Conversas Ilustradas, do Rio Grande

do Sul, com a obra "DM 10". 

V
inte anos de

experiência no

segmento de

comunicação

visual, produzindo

através das tecnolo-

gias convencionais,

tornaram a Chromajet,

com sede em São Pau-

lo,  uma das referên-

cias nos segmentos de

itens como adesivos,

materiais para sinalização e comunicação visual, e produtos promocionais de valor

agregado. 

Hoje, prestes a inaugurar uma nova planta produtiva, a empresa expande sua lin-

ha de equipamentos para a tecnologia digital através da marca Durst. Foram dois equi-

pamentos adquiridos em um curto espaço de tempo: primeiro, uma impressora digital

UV Rho P10 160, conceituado como um equipamento de entrada; e, cerca de seis me-

ses depois, o modelo  Rho P10 200.

"Investimos na tecnologia digital como forma de diversificar nosso parque produti-

vo", explicou Eduardo Gomes, diretor comercial da Chromajet. 

Chromajet investe em tecnologia de

impressão digital para comunicação

visual com duas soluções Durst

Daniel Eraldo 
é o novo gerente

comercial da
Antalis do Brasil

Photoshop Conference 
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Q
uais pro-
cessos há
que se
começar a

automatizar para
conseguir maior
rentabilidade e pro-
dutividade no negó-
cio? Segundo a
Konica Minolta, uma
das principais dúvi-
das dos responsá-
veis  pela tomada
de decisões das or-
ganizações é si se
deve  começar pelos proces-
sos backoffice , os que supor-
tam o negócio, ou por aqueles
que tem a ver com o cliente e
geram rendas, frontoffice

A automação é um dos pi-
lares na transformação digital
das empresas, pelo que é
muito importante que as de-
cisões não sejam tomadas de
imediato. Uma estratégia inco-
rreta  da automação pode
transformar-se em problemas
para a organização: pouco
ROI (retorno do investimento)
para os acionistas, perda de
competitividade, rentabilidade

não aceitável, per-
da da agilidade e
atenção ao cliente
nos processos de
apoio às vendas,
etc.

É de vital im-
portância eleger
tanto a ferramenta
adequada quanto o
provedor de con-
fiança , que satis-
faça as necessida-
des da companhia.
Errar nesta decisão

pode significar perder o rumo
da digitalização do negócio. 

Automação  não é inte-
ligência artificial

Enquanto a Inteligência ar-
tificial é embasada  em anali-
sar informação, pautas e
aprender com o objetivo de
aportar valores na tomada de
decisões, a automação dos
processos do negócio é pen-
sada para fazer  com  que o
talento dos empregados seja
dedicado a  somar benefícios
para a empresa e para os
clientes. As tarefas repetitivas
e organizadas podem ser en-

tregues a um robô de sotfware
que as realizará sem erros e
em menor período de tempo.

PROCESSOS DE NEGÓCIOS
BAKOFFICE

A Konica Minolta recomen-
da a começar a  automação
dos processos  o mais padro-
nizado possível, desta manei-
ra se evita o desenvolvimento
de fluxos complexos que o
robô deve interpretar. Assim,
se  reduz  o tempo de parame-
trização e provas e a compan-
hia começará  a notar suas
vantagens, lucrando em con-
fiança e obtendo um ROI mui-
to rápido. Optar por um pro-
cesso cuja entrada de dados
seja muito organizada e estru-
turada é quase um manda-
mento. Não surgirão ex-
ceções ou dados impossíveis
de processar pelo robô e o
êxito do processamento será
de 100%. 

Na automação a Konica
Minolta aconselha a imple-
mentar uma a uma as fases
distintas de cada  processo do
negócio. Isto não só permitirá

ir ganhando com o investi-
mento, além de permitir um
aprendizado de como obter
mais adeptos ao processo do
negócio com melhoras e ma-
ximizar o robô para  economi-
zar mais tempo. 

PROCESSOS DE NEGÓCIO
FRONTOFFICE

Naqueles robôs direciona-
dos aos processos frontoffice,
o coeficiente  de conversão é
o  de um robô  para cada ser
humano. Aqui o robô atua co-
mo ajudante, liberando tempo
ao empregado e permitindo a
ele usar seu talento no que é
mais interessante para a em-
presa. Enquanto nos proces-
so backOffice  a companhia
busca o ROI de tempo e din-
heiro como objetivo final, nos
processos de negócios fron-
toffice deve-se seguir um
critério mais orientado  para a
satisfação do cliente. A Konica
Minolta recomenda escolher
aqueles processos que permi-
tam liberar um ser humano
para incrementar a interação
com o cliente.

Segundo um estudo da
Xerox mais de 80% das py-
mes querem reduzir o uso do
papel quando administram fa-
turas, informes financeiros,
formulários legais, documen-
tos de recursos humanos e
outros processos que levam
muito tempo. A pesquisa, , re-
alizada por uma  consultora
de estudos de mercado,  a
Coleman Parkes Research,
feita em   mais de 1.000 em-
presas nos Estados Unidos,
Reino Unido, França e Ale-
manha, mostra que os entrevistados esperam mudar seu proces-
so nos próximos 12 meses.

Quase a metade (46%) dos entrevistados afirmou que investe
muito tempo nos processos que implicam grandes volumes de

papel, e seis em cada dez
acreditam que  isso prejudica
os resultados. As pequenas e
médias empresas  na Ale-
manha (51%) e (50%) nos Es-
tado Unidos perdem mais
tempo nestes processos, se-
guidas pelo Reino Unido
(40%) e França (37%).

Na hora de preparar para
digitalizar os processos de pa-
pel, a maioria das  pymes   re-
corre às recomendações de
expertos, já que só um em ca-
da cinco dos entrevistados

conhece as soluções  que há no mercado  para  eliminar  o uso
do papel. O estudo mostra que 47% recorrerá aos distribuidores
de materiais de escritório; um em cada quatro  a fornecedores
tecnológicos e 37% ao fabricante do produto.

Rentabilizar a automação na empresa: 

processo de negócio frontoffice y backoffice

Antonio Ramirez

Diretor de

marketing da

Konica Minolta

Business Solutions

Spain

De acordo com a Xerox mais de 80% das PYMES espera digitalizar seus processos documentais para 2017
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O
s projetos da Big
Data  e Analytics
são inicialmente
projetos de tecnolo-

gia, mas acabarão sendo ini-
ciativas que impactem de for-
ma positiva no negócio.À me-
dida que esta estratégia se
implanta no dia a dia das
companhias vai mudando a
forma de trabalhar as unida-
des do negócio. MBIT School
detectou que as 6 principais
mudanças que as iniciativas
da Big Data e Analytics estão
provocando nos negócios.

1 Novas funções  e com-
petências dos analistas

de negócios. Cabe neste per-
fil  um leque importante dos
profissionais  relacionados
com a análise e o reporting
tais como analistas de riscos,
controle de gestão, marketing
analítico , controle de ope-
rações,  reporting financeiro,
auditoria ,  cumprimento nor-
mativo e qualquer outro pro-
fissional integrado em uma
área    de reportig com inten-
so trabalho de dados. O mar-
co em que estes perfis são
desenvolvidos  é cada vez
mais  complexo,  já que au-
mentam as necessidades de
rapidez e agilidade na toma-
da de decisões em um mer-
cado cada vez mais exigente
e competitivo, onde os dados
são cruciais  para a sua ope-
ração.

2 Novas ferramentas que
demandam necessida-

des de formação. Ferramen-
tas que permitam realizar os
ciclos  de análises e reporting
em tempos cada vez mais
curtos e acessando as fontes
de informação cada vez mais
heterogêneas e com volumes
de dados elevados e cres-
centes. Estas operações que

antes eram  realizadas com
as usuais ferramentas  do es-
critório começam a ser feitas
com as novas ferramentas de
business inteligente do tipo
self-service  e voltadas ao
usuário final,  que implicam
necessidades de formação e
capacitação. 

3 Ciclos de análises  e re-
porting cada vez mais

curtos.Reduzir os tempos de-
dicados ao reporting periódi-
co e evitar processos ma-
nuais  que passam  pela au-
tomação dos processos. Os
analistas de negócios devem
pensar cada vez mais na
criação de regras   e procedi-
mentos que permitam auto-
matizar estes processos  com
as ferramentas de business
inteligente voltadas para o
usuário. Estas regras podem
ajudar a implementar os pro-

cessos de validação e ajustes
que suprimam os processos
manuais.

4 Informação relevante
evitando  os "  trastes" da

informação. Nos últimos anos
muitas companhias  embar-
caram na construção de data
lakes que lhes permitem ar-
mazenar grandes volumes de
informação  e  estrutura de
dados muito diversos. Com
freqüência, estes armazéns
se transformam em um "tras-
teiro" de informação, onde al-
guns blocos  são armazena-
dos, mas não são analisados;
são guardados se por algum
motivo forem necessários.  O
desafio dos analistas de
negócios é selecionar  junto
com as equipes de TI a infor-
mação verdadeiramente rele-
vante e valiosa para o negó-
cio. Para isso, racionalizar

estes armazéns de forma que
se possa aproveitar a sua fle-
xibilidade e capacidade de ar-
mazenamento,  racionalizan-
do e rentabilizando os catálo-
gos de informação.

5 integração das novas
fontes de informação. A

incorporação de arquiteturas
Big data, permite às compan-
hias incorporar novas fontes
de informação que enrique-
cem suas análises, mas que
em algumas ocasiões podem
ser complexas em sua estru-
tura (dados de blogs, redes
sociais, sensores...). Por ou-
tro lado, estas fontes podem
ser massivas e de crescimen-
to muito rápido, perto do real
time em determinadas oca-
siões. Resultam muito dife-
rentes das estruturas habi-
tuais conhecidas e geralmen-
te procedentes de sistemas
internos da companhia; seu
manejo implica no uso de fe-
rramentas de business inteli-
gente apropriadas e uma ri-
gorosa gestão na qualidade
do dado, em colaboração
com as áreas de TI para que
sua integração seja exitosa.

6 Mudança de mentalida-
de e a cultura analítica.

Tirar partido do Big Data e
Analytics implica uma  orien-
tação decidida ao dado e
uma cultura analítica na com-
panhia. Isto presume  uma
mudança de mentalidade , já
que há  ocasiões que  as con-
clusões das análises dos da-
dos puros  podem desafiar as
instituições do negócio e as
perspectivas iniciais e mos-
trar conclusões diferentes
das esperadas. Devemos es-
tar preparados para que os
resultados dos dados nos
façam retificar e ter flexibilida-
de para mudar.

Seis impactos da big data e analytics nas companhias
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D
o modo como está
evoluindo o panora-
ma cibernético e
com base nas prin-

cipais tendências de ata-
ques, A10 Networks formu-
lou 10 suposições sobre o
que 2017 nos reserva  em
matéria de segurança.

1
LoT segue sendo uma
ameaça importante.
No final de 2016 todos

os olhos estavam voltados
aos  ataques contra LoT. O ci-
bercriminosos usaram dispo-
sitivos  da internet de coisas
para construir botnetes e
lançar ataques massivos de
degeneração dos serviços
distribuídos (DDOS). Como
estratégia de segurança as
empresas podem optar por
técnicas de proteção como a
autenticação de duplo fator ou
as contra-senhas fortes, en-
quanto que os fabricantes de
dispositivos deveriam eliminar
as contra-senhas pré-deter-
minadas, firmar credenciais
únicas para da cada hardwa-
re ou aplicar técnicas de con-
figuração de chaves. A pro-
teção da infraestrutura DNS
também  é um requisito.

2 
Os ataques DDoS
são ainda maiores.
Há pouco tempo o

mundo conheceu alguns dos
maiores ataques DDoS re-
gistrados, os quais , em al-
guns casos, superaram 1
Tbps, frente aos mais impor-
tantes registrados tem 2015,
que foi de 65 Gbps. O que
mais impressiona neste feito
é que parece que ele vai-se
repetir. Para 2017, é previsto
que os ataques DDoS cres-
cerão em  número , o que au-
mentará a necessidade de
contar com  projetos para mi-

tigar e proteger-se destes
ataques. 

3 
Ganha terreno a aná-
lise preventiva. A ma-
temática, a auto-

aprendizagem e a inteligên-
cia artificial serão cada vez
mais incorporadas  nas so-
luções de segurança. As so-
luções de segurança apren-
derão com o passado, sendo
capazes de identificar e pre-
dizer com maior precisão os
ataques,  mediante o uso de
dados dos eventos relaciona-
dos com a informação de
ataques reais. É importante
levar em conta a hora de pro-
jetar a estratégia da sua se-
gurança. 

4
Tentativas de ataque
contra sistemas de
controle  industrial.

Como ocorre com LoT, é só
uma  questão de tempo  para
que os grandes ataques con-
tra os sistemas de controle
industrial (ICS) sejam uma
realidade. As agressões con-
tra comércios minoritários e
plataformas de redes sociais
são tão comuns, que quase
crescemos com eles. No en-
tanto, os hackers  buscarão
objetivos mais ambiciosos:
imprensa, instalações para o

tratamento de águas e outros
sistemas críticos com o obje-
tivo de alcançar reconheci-
mento. Estes sistemas já
estão conectados à internet e
já ocorreram  alguns casos.  

5
Os provedores da in-
ternet são um  objeti-
vo.  Os ataques

DDoS lançados contra o pro-
vedor DNS Dyn  provocaram
a caída de muitos dos mais
importantes sites que utili-
zam seus serviços.Estes ti-
pos de ataques provocam
um efeito dominó: o serviço é
interrompido para o provedor
mas também para todos os
seus clientes e usuários. O
ataque à Dyn  estabelece um
precedente perigoso que,
provavelmente será imitado
durante este ano.

6
Cresce a segurança
física. A segurança
cibernética é somen-

te uma peça do quebra-ca-
beças; uma segurança física
sólida também é muito im-
portante. Em 2017, as em-
presas começaram a aplicar
fortes medidas neste terreno,
além das políticas de pro-
teção contra ameaças inter-
nas e robôs frente a dispositi-
vos indesejados.

7
Os automóveis se
convertem no  objeti-
vo.Com os veículos

autônomos à caminho,  devi-
do ao sucesso em massa
dos sofisticados carros elétri-
cos, como Tesla, a indústria
de automóveis  se converterá
em um alvo muito mais atra-
ente para os atacantes. Ter o
controle do veículo não é
uma fantasia e pode ser  um
ameaça real em 2017.

8
Soluções específicas
que já não servem. Os
dias de Frankenstein

junto às múltiplas soluções de
segurança chegam ao seu
fim. Por que investir em uma
solução para cada problema
se si pode contar com os mel-
hores provedores e alianças
para responder  aos objetivos
de segurança? Em 2017 a pe-
gada na segurança será me-
nor, mas mais potente.

9
Cresce a ameaça da
ransomware. Ran-
somware é uma das

ameaças online que mais
cresceu em 2016 e que será
mais grave em 2017. Sua evo-
lução supõe que as empresas
terão que ser mais cuidado-
sas  com sua segurança, evi-
tando fazer clic sobre arquivos
suspeitos. Se algo parece
muito bom para ser verdade,
provavelmente não é.

10
Equipamento de
segurança 24/7. As
jornadas de trabal-

ho das 9 às 5 chegam ao final.
À medida que as soluções de
segurança se baseiam nos
serviços, os consumidores e
as empresas exigirão das
equipes de segurança e dos
seus provedores disponibilida-
de completa (24/7).

Ameaças na segurança em 2017
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Roland DG

U
ma imagem vale

mais que mil palav-

ras: um logotipo ou

uma imagem situa-

dos no lugar certo pode aju-

dar a promover um negócio

de maneira mais eficiente.

Com os equipamentos de im-

pressão e corte da Roland

DG, as possibilidades de apli-

car um logo ou um gráfico

são praticamente ilimitadas.

Normalmente é mais fácil

centrar-se somente em ofere-

cer exatamente o que o clien-

te pede , o que vende, mas

graças à avançada tecnolo-

gia de impressão e corte po-

dem ser ofertadas aplicações

ilimitadas que os ajudará a

melhorar a imagem da mar-

ca.

Assim, pois o que pode

ser feito  com um equipamen-

to integrado   de impressão e

corte?

Seria mais fácil dizer o

que  não pode ser feito. A úl-

tima impressora/cortadora

TrueVIS , por exemplo, é

compatível com mais de 50 ti-

pos de materiais. Esta  versá-

til   tecnologia pode criar uma

ampla gama de aplicações in-

teriores e exteriores, como:

- sinalização para  interio-

res e exteriores e mostrado-

res para os pontos de venda

- banners

- adesivos e etiquetas

- personalização têxtil

- gráficos para janelas, pa-

redes e solo

- rotulação de veículos e

muito mais

Estas novas aplicações

lhe abrirão múltiplas oportuni-

dades de negócio:  poderá

não somente contatar novos

clientes em potencial,  como

também poderá ofertar  pro-

dutos complementares para

os  clientes atuais.

NÃO ESQUECEMOS A

TECNOLOGIA

A chave da versatilidade

dos equipamentos de im-

pressão e corte da série

TrueVIS  é a sólida tecnologia

com que foram  projetados.

Com os novos cabeçotes

de impressão Flexfire se con-

segue uma maior amplitude

nas passadas de impressão

com uma qualidade excep-

cional - inclusive no modo de

alta velocidade (a quantidade

de impressão e a precisão

dos detalhes tem que  ver

para crer). Assim mesmo, a

tinta TrueVIS , especialmente

desenvolvida para este equi-

pamento, permite imprimir

em uma ampla gama de ma-

teriais que se transformarão

em uma infinidade de novas

oportunidades de negócio.

Eis o segredo: um equipa-

mento integrado; a tinta for-

mulada especialmente para

esta série e a facilidade para

trabalhar com diferentes ma-

teriais, faz com que se possa

criar um grande  número de

diferentes aplicações e satis-

fazer as necessidades do

mercado.

COMO FUNCIONA PARA SEU

NEGÓCIO?
Imagine que um ginásio

local te contratou para produ-

zir vários gráficos para as pa-

redes de seu centro. Quantas

aplicações complementares

podem ser oferecidas ao

mesmo tempo?

A infografia   que encon-

trará na sequência  ressaltará

alguns dos gráficos que po-

dem ser produzidos com o

equipamento de impressão e

corte para expressar ao máxi-

mo  o potencial da marca do

cliente.

A impressão digital de grande formato, imprescindível para a comunicação empresarial

Um negócio, oportunidades ilimitadas
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A
edição 2017 do EFI

Connect contou com

a participação de 37

países. 

Em sua 17ª edição anual,

o Connect ainda está cres-

cendo, superando o recorde

de participação do ano pas-

sado. A conferência, que

atende às crescentes neces-

sidades dos clientes em re-

lação a tendências de merca-

do e tecnologias, apresentou

oito novos cursos em uma

agenda de mais de 200 au-

las. As sessões especiais in-

cluíam palestras com o CEO

da Quad/Graphics, Joel Qua-

dracci, e o veterano da tecno-

logia de impressão, e Jeff Ja-

cobson, que abriu a conferên-

cia em uma de suas primeiras

apresentações públicas des-

de que se tornou CEO da Xe-

rox.

A EFI está divulgando a

versão 5 das ofertas do fluxo

de trabalho completo do Pro-

ductivity Suite. A empresa

destaca também as tecnolo-

gias de última geração de

produção de DFE (front-end

digital) Fiery da EFI que ofe-

recem qualidade e produtivi-

dade incontestáveis na pro-

dução de impressão digital.

Muitas sessões do Connect

revelam como esses novos

produtos e outras ofertas da

EFI impulsionam a produtivi-

dade e o crescimento do

cliente, criando novas oportu-

nidades e agilizando os pro-

cessos do fluxo de trabalho.

Durante o evento, o CEO

da EFI, Guy Gecht, abordou

em seu discurso de abertura

a inteligência artificial e o im-

pacto que a próxima onda de

tecnologia avançada terá. Al-

guns produtos de fluxo de tra-

balho ERP e MIS desenvolvi-

dos pela EFI se tornam mais

eficientes conforme acom-

panham as operações das

empresas, por exemplo.

"Assim como vimos o de-

senvolvimento decorrente do

uso dos computadores pes-

soais e da tecnologia móvel,

a inteligência artificial prome-

te criar mais oportunidades",

disse Guy Gecht, CEO da

EFI em seu discurso de aber-

tura. "Na impressão, este tipo

de tecnologia pode impulsio-

nar diagnósticos preventivos

e a manutenção preditiva, o

que ajuda nossos clientes a

melhorar suas receitas e re-

sultados financeiros". 

Durante o Connect 2017,

a EFI anunciou suas novas

impressoras VUTEk 5r e 3r

que foram projetadas para se-

rem as ofertas de LED de pro-

dução bobina a bobina tecni-

camente mais avançadas do

setor. Com velocidades de

impressão de até 4.896 pés

quadrados (446 metros qua-

drados, aproximadamente)

por hora em resoluções de

até 1.200 dpi, as impressoras

EFI VUTEk 5r de 5 metros e

EFI VUTEk 3r de 3 metros

maximizam o desempenho, a

eficiência e a qualidade. 

Wayne Peterson, partici-

pante do Connect, vice-presi-

dente executivo e diretor de

operações da South Burling-

ton, Lane Press, empresa de

impressão de publicações

com sede em Vermont, está

usando a tecnologia EFI de

fluxo de trabalho e ofertas de

consultoria de negócios para

melhorar a eficiência e au-

mentar a satisfação do clien-

te. A empresa, que possui um

Publication Print Suite da EFI

com o EFI Monarch como

seu principal software ERP,

está obtendo melhores resul-

tados no financeiro trabalhan-

do com consultores da EFI e

maximizando o uso de seu

software de fluxo de trabalho. 

O EFI Connect também

apresentou novas tecnolo-

gias e exposições no seu

centro de soluções de parcei-

ros EFI, como: 3M; Berger

Textiles; Canon; Duplo; Enfo-

cus; Esko; KDX America;

Klieverik; Kodak; Konica Mi-

nolta Business Solutions

U.S.A., Inc.; NextWave; The

Print and Graphics Scholars-

hip Foundation; Print ReLeaf;

Progress Software Corp.; Ri-

coh Americas Corp.; Riso;

Xerox e Zünd.

Guy Gecht, CEO da
EFI,  e Jeff Jacobson,
CEO da Xerox Techno-
logy Business

Guy Gecht,  CEO da EFI.

Na concorrida conferência EFI Connect 
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T
odos os anos alunos
de artes gráfica e tec-
nologia da Artevelde-
hogesschool  termi-

nam sua formação com uma
tese. Ken Wittebrood  conse-
guiu uma nota excelente com
seu trabalho final " Estudo
da Aplicação Potencial de
pdfChip na Produção Cross-
media". 

Os estudantes do último
curso de Grafimediatechno-
logie (artes gráficas e tecno-
logia) devem realizar um tese
com orientação prática. Um
deles, Ken Wittebrood inves-
tigou se os formatos HTML,
CSS e JavaScript podiam
ser usados para gerar arqui-
vos para um fluxo de trabalho
gráfico.

Nesta tese, Wittebrood
combinou   suas duas
paixões: as artes gráficas e
as tecnologias web. Assim
Ken Wittebrood explica os re-
sultados do seu trabalho: "
Quando falamos de HTML e
CSS a gente pensa em im-
pressão, mas o setor gráfico
tem evoluído muito rápido
nos últimos anos. O termo
crossmedia  está na boca de
todos. Hoje em dia, as em-
presas tem que estar na in-
ternet, evidentemente, mas
nem por isso devemos  su-
bestimar  o valor dos meios
impressos. A comunicação
crossmedia, o multicanal im-
plica uma grande quantidade
de trabalho extra para as em-
presas. Há que se publicar o
conteúdo na web e logo ,
além   de inclui-lo em seu
catálogo, flyer ou livro. Os
projetistas ou os desenvolve-

dores web se encarregam da
página web para a qual usam
o código HTML e CSS. Para
imprimir o conteúdo, um pro-
jetista gráfico ou o departa-
mento de pré- impressão o
formata. Logo gera um PDF
que é enviado para a impres-
sora" .

O objetivo do estudo de
Ken Wittebrood  era averi-
guar si se podia simplificar
todo este processo. O autor
fez a seguinte pergunta: " è
possível usar os formatos
HTML , CSS  e Java Script
para gerar arquivos PDF ap-
tos para um fluxo de trabalho
gráfico?".

PESQUISA

Pode parecer raro aplicar
formato HTML ao conteúdo
que não se está pensando
publicar na internet, mas na
realidade não é tão inco-
mum. Está, por exemplo,
EPUB, o popular formato de
livros eletrônicos  que
também usa HTML e CSS. 

HTML e CSS são lingua-
gens de mercado para criar
páginas  web. Witterbrood
viu que estas tecnologias
apresentam inconvenientes
quando são usadas para
criar conteúdos destinados à

impressão ao invés de se-
rem publicados na internet.
O processo de produção
gráfico é complexo e funcio-
na de maneira distinta do
processo de criação do con-
teúdo web. Aspectos como
quatricromia, as cores dire-
tas, o formato da página  ou
a compatibi l idade com o
PDF , entre outros, não po-
dem ser manejados com as
linguagens HTML e CSS.
Estas são somente algumas
das razões pelas quais
HTML e CSS não servem
para imprimir.

Para superar as l imi-
tações das l inguagens
HTML e CSS Witterbrood
utilizou o programa pdfChip
da Callas Software. É uma
aplicação de linha de co-
mandos que serve para con-
verter arquivos HTML em
PDF de qualidade e prontos
para imprimir. Os programa-
dores da Callas Software
ampliaram, por assim dizer,
as linguagens HTML e CSS
e o Java Script acrescentan-
do-lhes elementos HTML e
atributos CSS para que pos-
sam usá-los em fluxos de
trabalhos gráficos. Funções
como quatricromia, os meta-
dados, o formato de página e
os espaços cromáticos
avançados são possíveis
graças à pdfChip.

Ken analisou os elemen-
tos HTML e os atributos CSS
para tentar responder a es-
tas perguntas: como funcio-
na o pdfChip?  O que ele po-
de fazer? Quais obstáculos
encontramos ao usá-lo?
Além de revisar a bibliografia

existente para a investi-
gação teórica, Ken também
criou vários casos práticos,
incluindo uma aplicação web
na qual o usuário pode intro-
duzir dados. A partir destes
dados, se preenche uma pla-
nilha HTML e se gera auto-
maticamente uma imposição
que pode ser descarregada
em forma de arquivo PDF/X
pronto para ser impresso.

RESULTADOS

Ken demonstrou que com
a ajuda do pdfChip e das ex-
tensões HTML , CSS e Ja-
vaScript estas linguagens
pode ser utilizadas para criar
arquivos PDF/X corretos.
Com pdfChip são obtidos
elementos necessários para
imprimir que não podem pro-
porcionar as l inguagens
HTML e CSS. Assim, se ad-
mitem os aspectos como a
quatricromia, as cores Pan-
tone, os perfis cromáticos e
os propósitos de conversão,
o que permite usar o  HTML
e o   CSS para gerar arqui-
vos PDF/X perfeitos.

Para Ken Wittebrood, os
operários de pré-impressão
e os projetistas usarão cada
vez mais a comunicação
mult icanal. As empresas
querem usar não só o código
tanto para a impressão como
para publicação na internet.
PdfChip é uma solução ideal
para estes casos, já que per-
mite formatar de forma muito
mais rápida e eficaz o con-
teúdo que será publicado na
internet e  que será   impres-
so.

A aplicação potencial do HTML 

e o CSS na impressão
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Cris Baluta 

I
ncertezas é o que mais te-
mos, porém ideias nortea-
doras e essenciais para a
construção de um futuro

mais sustentável já existem.
Não podemos ignorar as ne-
cessidades das gerações fu-
turas e afirmar que as mu-
danças reais se fundamentam
em novas maneiras de pensar
e perceber.

O termo sustentabilidade é
a expressão da necessidade
de se viver no presente de
maneira a não prejudicar o
"amanhã". Precisamos colo-
car em prática processos sus-
tentáveis que possam ser
executados sem provocar da-
nos ambientais negativos ou
acarretar custos demasiada-
mente altos para todos os ato-
res envolvidos.

Não podemos mais pensar
apenas em suprir as nossas
necessidades e objetivos
atuais. Nosso mundo é molda-
do não somente por indiví-
duos isolados, mas por uma
rede de empresas e de insti-
tuições governamentais e não
governamentais que influen-
ciam desde os produtos que
fabricamos, os alimentos que
ingerimos até a energia que
consumimos. Por isso, as or-
ganizações não podem mais
esperar para competir nos
próximos anos sem levar em
conta os problemas mais am-
plos que se interpõem entre o
agora e o futuro.

As mudanças necessárias
nos próximos anos envol-
verão transformações funda-
mentais para uma nova men-
talidade. Precisamos discutir e
trabalhar em três áreas que
estão interligadas: energia e
transporte, alimentos e água,

resíduos sólidos e toxidade.
Nesse último caso, devemos
discutir o que fazer e como
descartar tais resíduos.

Para criar um futuro dife-
rente é preciso aprender a ver
os sistemas de forma ampla,
além de estimular a colabo-
ração. Não existe fórmula má-
gica para colocar em prática,
contudo, existem princípios,
práticas e pontos de partida.

O primeiro passo é cuidar
de recursos comuns, pois,
conforme intervenções pon-
tuais deixarem de ser coloca-
das em prática, mudanças re-
forçadoras serão desencade-
adas. Por ser um modelo na-
tural, o fomento de "bolas de
neve" se trataria de uma es-
tratégia intuitiva para os inova-
dores da sustentabilidade.

Quando as organizações e
as unidades de negócios mu-
darem as suas escolhas, ado-
tando novos processos, pro-
dutos e serviços mais sus-
tentáveis, os efeitos, com cer-
teza, serão multiplicadores.

Cabe ressaltar a movimen-
tação voltada à elaboração e
colocação em prática de Pla-
nos de Logística Reversa, cu-
jo conceito vem de encontro
com as nossas atuais neces-
sidades, pois tem o propósito
de estabelecer e implantar um
sistema de logística reversa
de produtos e embalagens
pós-consumo, bem como de-
senvolver ações que dimi-
nuam a quantidade de resí-
duos gerados, com a finalida-
de de atender a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos e,
dessa forma, minimizar os im-
pactos ao meio ambiente. 

A colocação em prática
dos diversos Planos de Logís-
tica Reversa existentes no

Brasil, somente poderão se
dar por meio de associações
específicas, que tenham entre
os objetivos: representar os
interesses de seus associa-
dos nos procedimentos de
logística reversa que impacta-
rem as atividades empresa-
riais, indicando meios para o
atendimento à legislação
aplicável nos âmbitos federal
e estadual; acompanhar e dar
suporte a projetos que visem
concretizar a Política Nacional
de Resíduos Sólidos; produzir
e divulgar informações sobre
sistemas, embalagens e ma-
teriais que minimizem a quan-
tidade de resíduos e o impac-
to ao meio ambiente dentro do
princípio dos 3Rs (reduzir,
reutilizar e reciclar) e desen-
volver ações voltadas à edu-
cação ambiental em todos os
elos da cadeia de valor, com
ênfase na Politica Nacional de
Resíduos Sólidos e na logísti-
ca reversa de embalagens,
entre outros.

É preciso, ainda, represen-
tar as associadas na adesão
aos Acordos Setoriais de
Logística Reversa e Termos
de Compromisso perante
órgãos do Poder Público; to-
mar as medidas necessárias
para que as disposições apro-
vadas pelas assembleias ge-
rais da Coalizão de Empresas
signatárias do Acordo Setorial
sejam atendidas, contribuir
para o desenvolvimento, a di-
fusão e a implantação de
logística reversa de embala-
gens na cadeia produtiva das
empresas associadas; organi-
zar eventos para a difusão da
Política Nacional de Resíduos
Sólidos, com ênfase para
logística reversa; prospectar
infraestrutura, negócios, me-

canismos e recursos financei-
ros para a área de logística re-
versa; propor medidas judi-
ciais e administrativas em de-
fesa dos interesses de seus
associados e, por fim, repre-
sentá-los perante entidades
privadas e públicas em re-
lação a temas pertinentes à
logística reversa.

A construção da capacida-
de de colaborar é trabalho ár-
duo, que demanda o melhor
das pessoas, em especial
quando os representantes de
diferentes elos estão envolvi-
dos. Existe um futuro à espe-
ra de nossas escolhas!

Logística reversa: 

pensamento sustentável pelas gerações futuras

Cris Baluta é consultora
técnica de Logística Reversa
do Sindicato das Indústrias de
Cacau e Balas, Massas Ali-
mentícias e Biscoitos, de Do-
ces e Conservas Alimentícias
do Paraná (Sincabima), é con-
selheira e coordenadora de
Meio Ambiente da Câmara de
Comércio e Indústria Brasil-
Alemanha (AHK Paraná) e é
diretora comercial e de Ecorre-
lacionamento com Clientes da
Roadimex Ambiental.

Sincabima. Com 74 anos
de atuação, o sindicato patro-
nal tem como missão repre-
sentar e orientar as empresas
para o desenvolvimento e a
sustentabilidade das indústrias
paranaenses de base do ramo
de cacau, balas, massas, bis-
coitos, doces e conservas.
Considerado um dos mais re-
presentativos sindicatos do se-
tor de alimentos, a entidade
empresarial visa desenvolver
ações proativas e inovadoras
para o setor. Em todo o estado
do Paraná, o sindicato reúne
900 companhias filiadas e 20
associadas, sendo presidida
pelo diretor-fundador da em-
presa Barion, Rommel Barion.
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P
ensando no lado educacional, a

FESPA Brasil oferece uma série de

Congressos Educacionais e outras

iniciativas, guiadas pela sua missão

"Profit for Purpose" - Lucro por um Propósi-

to, que consiste no compromisso de rein-

vestimento na indústria de impressão digi-

tal. 

l Congresso Internacional de Comuni-

cação Visual e Impressão Digital: Tradicio-

nal iniciativa da FESPA Brasil, chega à sua

quarta edição. Especialistas tratam de te-

mas como mercado, tendências, equipa-

mentos e técnicas de lucratividade. Aconte-

ce nos dois primeiros dias de feira, 15 e 16

de março. Veja programação: www.fespa-

brasil.com.br/pt/grade-palestras#congres-

so-int

l FESPA Digital Textile Conference: Dia

totalmente dedicado a compartilhar conhe-

cimento sobre estamparia digital, mostran-

do o poder e evolução do têxtil na indústria

de impressão digital no Brasil e no mundo, e

seus avanços não apenas em vestuário,

mas também em áreas como decoração e

sinalização. Sua terceira edição acontece

na sexta-feira, dia 17 de março. Confira a

programação em:

www.fespabrasil.com.br/pt/grade-pales-

tras#textile

l Sublimation Day: Sucesso de público

e aceitação, o Sublimation Day tem sua se-

gunda edição na FESPA Brasil 2017. Neste

dia, o assunto abordado pelos profissionais

é a impressão por sublimação, tecnologia

que vem ganhando espaço no mercado por

sua alta qualidade. Acontece no último dia

de feira, 18 de março. Acompanhe a progra-

mação em: www.fespabrasil.com.br/pt/gra-

de-palestras#sublimation

l CAMBEA: A FESPA Brasil 2017 será

novamente a casa do CAMBEA, Campeo-

nato Brasileiro de Envelopamento Automoti-

vo, onde os melhores envelopadores do

Brasil disputam o grande título e a vaga pa-

ra a etapa mundial do World Wrap Masters

Series, na Europa. A sétima edição do

CAMBEA reserva grandes novidades, inclu-

sive com a participação de Justin Pate, um

dos maiores envelopadores do mundo. In-

formações em: www.cambea.com.br

l FESPA Showroom: Espaço que irá

apresentar uma infinidade de aplicações

mostrando tudo o que a impressão digital

pode oferecer. Trata-se de um espaço inte-

rativo, aberto à criatividade, onde os clien-

tes irão descobrir novas oportunidades e

encontrar o parceiro perfeito para desenvol-

ver negócios, produtos e soluções. Saiba

mais em: www.fespabrasil.com.br/pt/fespa-

showroom

ExpoPrint Digital / FESPA Brasil 2017

EXPOPRINT DIGITAL

/ FESPA BRASIL

A ExpoPrint Digital é uma

feira realizada pela Afeigraf

(Associação dos Agentes de

Fornecedores de Equipa-

mentos e Insumos para a

Indústria Gráfica) e é voltada

para mostrar os avanços da

impressão digital em seg-

mentos como baixas tira-

gens, dados variáveis, im-

pressão sob demanda, mos-

trando como o empresário

pode investir em soluções

para personalização de im-

pressos.

A FESPA Brasil é uma fei-

ra realizada pela FESPA, que

apresenta alta tecnologia no

mercado de comunicação vi-

sual, grandes formatos, sina-

lização, estamparia digital,

impressão para decoração

de interiores, sublimação e

muito mais. As feiras têm pro-

moção e organização da APS

Feiras & Eventos.
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P
resente desde a pri-

meira edição da

FESPA no Brasil, o

Congresso Interna-

cional de Comunicação Vi-

sual e Impressão Digital terá

sua quarta edição dentro da

FESPA Brasil 2017.

O Congresso Internacio-

nal de Comunicação Visual e

Impressão Digital acontece

nos dois primeiros dias da fei-

ra (15 e 16 de março). Espe-

cialistas na indústria vão

compartilhar conhecimento

destacando conceitos, dicas

e técnicas visando o aprimo-

ramento das atividades das

empresas de impressão.

No auditório montado

dentro da feira, passarão pro-

fissionais que vão abordar os

mais diversos temas que pos-

suem alta importância dentro

do mercado brasileiro de im-

pressão digital e comuni-

cação visual. São destaca-

das as mais recentes tendên-

cias, até onde a tecnologia

chegou e pode chegar, como

otimizar os processos, como

agregar valor à produção de

materiais impressos, como

integrar as diferentes técni-

cas e tecnologias, dentre ou-

tros aspectos.

A FESPA possui o "Profit

for Purpose", programa de

reinvestimento de lucros da

FESPA no mercado, visando

levar a melhor informação

possível para todos os visi-

tantes e buscando o cresci-

mento constante e sustentá-

vel da indústr ia de im-

pressão. O Congresso de

Comunicação Visual e Im-

pressão Digital faz parte

desta rede de iniciativas que

proporcionam uma aprimo-

rada experiência de visi-

tação ao profissional.

A impressão digital têxtil,

também conhecida como

estamparia digital, conquis-

ta a cada ano que passa

uma importância maior den-

tro da indústria de im-

pressão e da indústria têxtil.

Suas infinitas possibilida-

des, especialmente quando

o tema é customização, fa-

zem com que mais em-

presários apostem nesta

tecnologia para aprimorar

seus negócios.

Para aumentar o conhe-

cimento sobre este merca-

do com amplas oportunida-

des de investimento, a FES-

PA Brasil 2017 vai promo-

ver a terceira edição do

FESPA Digital Textile Con-

ference. O congresso oco-

rre no dia 17 de março (sex-

ta-feira, terceiro dia da feira)

e vai mostrar como a estam-

paria digital está alinhada às

tendências de mercado.

A FESPA possui o "Profit

for Purpose", programa de

reinvestimento de lucros da

FESPA no mercado, visan-

do levar a melhor infor-

mação possível para todos

os visitantes e buscando o

crescimento constante e

sustentável da indústria de

impressão. O Digital Textile

Conference faz parte desta

rede de iniciativas que pro-

porcionam uma aprimorada

experiência de visitação ao

profissional.

O auditório da FESPA

Brasil irá receber outras

duas iniciativas educacio-

nais. Nos dois primeiros

dias de feira (15 e 16), acon-

tece o Congresso Interna-

cional de Comunicação Vi-

sual e Impressão Digital; e,

no sábado (18), é o dia do

Sublimation Day, abordan-

do a impressão por subli-

mação.

Outras iniciativas que fa-

zem parte da FESPA Brasil

são o CAMBEA, Campeo-

nato Brasileiro de Envelopa-

mento Automotivo, que dará

ao grande vencedor a vaga

para disputar o World Wrap

Masters Series, e também o

FESPA Showroom, espaço

que apresentará aplicações

criativas e inovadoras pro-

duzidas com impressão di-

gital.

Digital Textile Conference na FESPA Brasil 2017 

Congresso Internacional de Comunicação

Visual e Impressão Digital



www.gws.nl
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Focada na propagação e desenvol-

vimento da tecnologia gráfica, a ABTG

(Associação Brasileira de Tecnologia

Gráfica) estará para apresentar as

ações que desenvolve dentro da

indústria.

Durante a feira, a ABTG vai divulgar

todas as ações e os novos projetos, com

ênfase nos benefícios para empresas e

profissionais associados. "A ABTG, em

parceria com Senai e outras instituições,

oferece uma ampla gama de serviços

para todo o mercado, mas com con-

dições especiais aos associados. E,

neste ano a ABTG vai realizar, em par-

ceria com a APS Feiras & Eventos, o pri-

meiro Congresso Brasileiro de Tecnolo-

gia Gráfica", frisa o Diretor Técnico.

A Durst

a p r e s e n -

tará, pela

p r i m e i r a

vez em um

evento no

Brasil, a

tecnologia

de im-

pressão di-

gital colori-

da da Tau 330E, que conta sistema UV

para rótulos e etiquetas. O equipamen-

to será o principal destaque a empresa

em seu stand na Fespa Brasil 2017.  

Sobre o modelo Tau 330E, trata-se

de uma versão entry-level da linha, o

qual já possui instalações de sucesso

no Brasil. 

A Tau

330E que in-

corpora tec-

nologia de

tinta pig-

mentada e

oferece alta

produtivida-

de a um

custo bas-

tante com-

petitivo para a produção de rótulos e

etiquetas.  

Indicada para pequenas e meias

empresas do segmento Label, pode

trabalhar com até 5 cores (CMYK,

mais branco), tem velocidade de até

48 metros lineares/minuto e resolução

de até 1260 x 720 dpi.

A
Ampla Impressoras

Digitais planeja uma

grande participação

na FESPA Brasil. 

De acordo com Solivan

Szupka, Coordenador de

Marketing e Desenvolvimen-

to de Aplicações da Ampla,

"Estaremos apresentando na

feira todas as soluções dis-

poníveis em nosso portfólio

de impressoras digitais indus-

triais e semi-industriais, nas

tecnologias Solvente e LED

UV. Em exposição, no stand

da Ampla na FESPA Brasil

2017, estará a Impressora

Semi-Industrial ELITE RR

LED UV, disponível na lar-

gura 3,20m e equipada

com 4 cabeças industriais

de 7pL, que imprime com

resoluções de até 1200dpi

e velocidade de até

40m²/h, oferecendo extra-

ordinária riqueza de cores

e detalhes nas im-

pressões, surpreendendo

até nas aplicações mais exi-

gentes".

Focando

automação de

processos para

embalagens
A Hybrid Software na  ExpoPrint Digital

2017focará em suas soluções para auto-

mação de processos e gestão de ordens

de serviços, principalmente, para o seg-

mento de embalagens.

Serão três principais destaques apre-

sentados no evento; o primeiro deles é o

PackZ, plataforma que vem se consagran-

do mundialmente como a principal ferra-

menta para edição de layouts de embala-

gem, incluindo ferramentas para verifi-

cação e edição de conteúdo, aplicação de

trapping, separação de cores, aplicação de

código de barras e outros elementos variá-

veis, otimização e controle de pontos e to-

tal suporte ao formato PDF nativo. 

Uma segunda solução será o Cloud-

flow, um sistema modular e escalonável

que automatiza o processo de produção

gráfico (seja aqueles concentrados em

uma única planta produtiva ou divididos

em diversos locais remotos de produção)

com base em aplicações cloud (nuvem).

Possui toda sua interface intuitiva criada a

partir do padrão HTML 5, o que significa

que pode ser gerido a partir de um nave-

gador padrão sem qualquer problema de

compatibilidade.  Também oferece recur-

sos para segurança e integridade de da-

dos, assegurando que todo o processo

ocorra com assertividade e qualidade. 

Ampla apresenta seu portfólio de impressão digital

ABTG apresenta seus projetos e ações

Durst apresenta tecnologia Tau

330E na Fespa Brasil 2017
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A FES-

PA Brasil

2017 vai

r e c e b e r

as novida-

des da Roland para

o mercado de comu-

nicação visual. 

De acordo com

Anderson Clay-

ton, gerente

de marketing da Roland DG do Brasil,

"Para a Roland é muito importante partici-

par da primeira feira do ano. Nela teremos

a oportunidade de também iniciar 2017

expondo grandes lançamentos da empre-

sa para os mercados Têxtil e Sign, com o

melhor custo-benefício do mercado".

A TrueVIS SG é composta por impres-

soras com recorte conjugado, novas ca-

beça de Impressão FlexFire, nova tinta

com mel-

hor custo-

benefício,

r e c o r t e

com maior

precisão para

maior diversidade de

mídias. 

Outras linhas da

Roland estarão na

FESPA Brasil. Um

exemplo é a linha VersaUV LEF, impres-

soras UV para impressão direta em obje-

tos, ideal para personalização de capin-

has de celular, canetas, canecas e muito

mais.

A linha Texart é composta por impres-

soras sublimáticas de alta produtividade,

ideal para o mercado têxtil. Tem como

destaque tintas com cores especiais como

laranja, violeta, além de fluorescente. 

A
HP apresentará a linha de

impressoras com tecnolo-

gia de tintas HP látex, além

de impressora HP Scitex

FB, com tintas HP por cura UV e

modelos da linha HP DesignJet.

No estande, a HP mostra a nova

série de

impresso-

ras, da 3ª

g e r a ç ã o

látex, nos

modelos: HP

Látex 315,

HP Látex 335

e HP Látex 365. 

Além dos equipa-

mentos, os visitantes poderão con-

hecer todas as aplicações e a diver-

sidade de mídias e acabamento que

fazem parte do diferencial da tecno-

logia látex

As impressões realizadas com

tintas HP Látex são completamente

curadas dentro da impressora para

formar uma imagem durável, pron-

ta para laminação, acabamento ou

instalação. As novas tintas HP Lá-

tex possuem ainda um componen-

te de resistência a arranhões, con-

ferindo maior durabilidade dos im-

pressos em vinil e lona e eliminan-

do a necessidade de laminação em

impressos de baixo tempo

de exposição.

Entre as novida-

des, estão as im-

pressoras HP

Látex série

500 e a im-

p r e s s o r a

HP Látex

1500, lança-

mentos recen-

tes que permitem que os provedo-

res de serviços de impressão

(PSPs) de sinalização e displays

de médio e grande porte aumen-

tem sua produtividade e identifi-

quem novas possibilidades de apli-

cações por um custo inicial acessí-

vel.

Imidia mostra

diversidade em soluções

para o mercado de

impressão digital 

Os visitantes da exposição poderão conhe-

cer o estande da Imidia e ver a diversidade de

opções disponibilizadas para o mercado de

impressão digital. São soluções para os mer-

cados têxtil, grande formato, rótulos e caixas.

Será possível ver a produção da nova im-

pressora digital para etiquetas Afinia L301,

bem como soluções em aplicação têxtil,

papéis transfer Neenah, vinil de transfer Che-

mica, papéis Mitsubishi para grande formato e

impressão de caixas da Xanté.

Tecnologia de

impressão e imagens 
A Konica Minolta participará mais

uma vez da Fotografar, uma das princi-

pais feiras focadas no segmento de foto-

grafia que acontecerá entre os dias 28 e

30 de março, no Centro de Convenções

Frei Caneca, em São Paulo.

Entre os destaques da empresa es-

tará a impressora colorida de qualidade

fotográfica bizhub PRESS C71hc. Jun-

tamente com a bizhub PRESS

C71hc, a Konica Minolta

também apresentará a biz-

hub PRESS

C1100.

Entre

os multifun-

cionais, a em-

presa irá ex-

por a bizhub

C258. 

HP apresenta amplo portfólio

de grandes formatos

Roland DG abrange variados 

segmentos de impressão 
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A Shumi-no-ie vai apre-

sentar a linha completa da

Brother em soluções em ar-

te têxtil durante a FESPA

Brasil / ExpoPrint Digital

2017.

De acordo com Ronal-

do Lopes, Coordenador de

Novos Negócios da Shu-

mi, "iremos expor a linha

de impressoras têxteis

com impressão direta no

tecido Brother GT-3, a

ScanNCut, a única mini

plot ter  de recorte com

scanner e Wi-fi integrado,

além de toda a linha de

bordado e costura".

Ronaldo explica que a

impressora têxt i l  DTG

Brother GT-3 será o des-

taque do estande, com

capacidade de ir além da

personalização de cami-

setas e atingindo tênis,

meias, chapéus, gorros,

ecobags, camisetas e

manga longa e uma varie-

dade de tecidos de todas

as cores.

C
om a expansão do mercado têx-

til nacional, a EFI apresenta a

tecnologia de ponta em im-

pressão digital para o segmento

de moda, roupas esportivas, decoração

de interiores e sinalização

A EFI Reggiani estará para

apresen-

tar aos pro-

fissionais da indús-

tria têxtil a impressora da lin-

ha Reggiani, EFI Reggiani NEXT, duran-

te a FESPA Brasil. 

Apresentada ao público brasileiro

também durante a Febratex 2016, em

Blumenau, este equipamento já conquis-

tou mercado por ser a primeira impresso-

ra de entrada industrial sem esteira, que

funciona com tintas ecológicas à base de

água e suporta impressão digital em

substratos de 1,80 até 3,40 metros de

largura. 

A impressora Reggiani NEXT impri-

me de forma eficiente em algodão, po-

liéster, poliamida e tecidos mistos, utili-

zando dispersão direta, reativa, ácido,

dispersos de sublimação ou tintas pig-

mentadas. Proporciona níveis mais ele-

vados de produtividade e qualidade, que

são únicos em impressoras têxteis de

entrada industrial, com im-

pressão grayscale

variável de 4 a 72

picolitros, uma re-

solução superior

de 2.400 pontos por

polegada e velocida-

des de produção de

até 350 m² por hora.

A impressora EFI Reg-

giani NEXT é uma das mui-

tas tecnologias da linha EFI Reggiani.

São 70 anos de inovação e excelência

tecnológica que tornaram a linha Reggia-

ni líder mundial em soluções completas

para o mercado têxtil com as marcas

Reggiani Macchine, Mezzera e Jaeggli. 

A participação na Fespa irá destacar

as soluções que estão impulsionando o

desenvolvimento do mercado brasileiro

de impressão têxtil, incluindo:

l Novas tecnologias em desenvolvi-

mento que aproveitam a experiência de

software da EFI para soluções de web-

to-print e fluxo de trabalho, incluindo os

Front ends digitais EFI Fiery, sistemas de

gerenciamento de cores e tecnologias

automatizadas de produção e gerencia-

mento de negócios

l Tecnologias e processos sustentá-

veis, como a impressão de pigmentos, e

métodos de impressão por sublimação

de corantes dispersos sem lavagem.

EFI Reggiani NEXT será atração do mercado têxtil

Shumi-no-ie destaca impressão têxtil da Brother
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A
Mimaki Brasil es-

tará na FESPA Bra-

sil 2017, a empresa

comunica que 2017

será um ano de grandes

lançamentos para a Mimaki

em mercados como o têxtil,

de comunicação visual e in-

dustrial.

Um dos lançamentos

que estão reservados pela

Mimaki aos visitantes é a

impressora têxtil Tx300P-

1800,  vo l tada para  im-

pressão de alta qualidade

em uma ampla gama de

produtos têxteis. O novo

equipamento possui meca-

nismo de al imentação e

nova cabeça de im-

pressão,  poss ib i l i tando

uma impressão estável até

em tecidos de menor es-

pessura.

A Mimaki também vai le-

var para a feira novas so-

luções para o segmento in-

dustrial, como a impressora

UJF-7151plus. Trata-se de

um equipamento jato de tin-

ta UV de alta performance,

que possibilita um posicio-

namento de gotas com alta

precisão, impressões de al-

ta qualidade e produtivida-

de a nível superior. 

ConverExpo Latin America 2018
A ConverExpo Latin America - Exposição e Congresso Internacional

da Indústria de Conversão de Flexíveis, Corrugados e Rótulos - será o

grande encontro do mercado do conversão. A feira tem realização da

Abflexo/FTA-Brasil (Associação Brasileira Técnica de Flexografia), com

organização e promoção da APS Feiras & Eventos.

A iniciativa acontece de 20 a 24 de março de 2018 no Pavilhão Bran-

co do Expo Center Norte, paralelamente com a ExpoPrint Latin America

2018, maior evento de impressão das Américas, realizada pela Afeigraf

(Associação dos Agentes de Fornecedores de Equipamentos e Insumos

para a Indústria Gráfica).

A Laserflex, empresa que fornece uma vasta gama de soluções ao

mercado flexográfico, é presença confirmada na ConverExpo Latin

America 2018, 

A Laserflex é uma empresa tradicional e reconhecida no segmento

flexográfico, com vasto portfólio de produtos, serviços e acessórios com-

plementares. 

Um diferencial da Laserflex  é o fato da empresa oferecer soluções

completas para o convertedor flexográfico, como camisas e cilindros ani-

lox, cilindros e camisas porta-clichê e mandris, até acessórios como en-

grenagens, microscópios, kit para leitura de BCM, além de uma vasta

gama de serviços como recuperação de camisas, cilindros, treinamen-

tos, auditorias e o S.O.S. FLEXO - um serviço de limpeza profunda de

anilox nas instalações do cliente.
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