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AGFA Apogee obtem a

certificação para  PDF da GWG
Ghent Workgroup (GWG)  anuncia que o fluxo de trabalho da Agfa Apo-

gee Prepress acaba de obter a última certificação de comprovação de do-

cumentos em PDF da GWG , que permitirá alcançar o mais alto nível de

comprovações para um processo confiável de documentos em PDF.

A certificação obtida pela Agfa inclui Enfocus PitStop, o sotfware de com-

provações integrado da Apogee, que garante que seja qual seja a opção que

seus usuários  elegeram da  Apogee, estes terão a certeza de que seu fluxo

de trabalho analisará os arquivos PDF entrantes com  maior rigor.

E
m 15 de fevereiro passado foi

celebrado o marco do evento

Graphics of the Americas, a as-

sembléia geral extraordinária  da

Confederação Latinoamericana da

Indústria Gráfica, Colatingraf, que contou

com a participação de representantes do

México, Colombia, Paraguai, Chile, Bra-

sil e Costa Rica.

A reunião foi conduzida por Roberto

Tapia Mac Donald, presidente da Asim-

pres e da Colatingraf, na qual foram ana-

lizados o  presente e os desafios do futu-

ro que enfrenta o setor na região.

Além disso, durante a jornada foi ho-

menageado Ilke Savitt, co-fundador do

Premio ao Lider Gráfico das Américas,

que dedicou sua vida a impulsionar o de-

senvolvimento conjunto da indústria re-

gião. Com quase 95 anos ele está ligado

ao Gate Group nos Estado Unidos, é

membro honorífico da Wordl Trade Cen-

ter em Nova York e trabalha como as-

sessor na promoção do comércio inter-

nacional. A homenagem reconheceu a

importância de se  manter as relações

tradicionais e pessoais, tanto nacionais

quanto internacionais para continuar edi-

ficando a indústria.. 

Altana adquire a  tecnologia

Mettallography da Landa
O Grupo Landa e Altana AG anunciaram

que a Altana adquiriu a tecnologia Metallo-

graphy da Landa. Esta nova tecnologia para a

produção de gráficos metalizados é uma alter-

nativa sustentável aos processos de trans-

ferência de lâminas, permitindo que os gráfi-

cos de metalização cheguem à metade do

custo da estamparia convencional. Landa

transferirá progressivamente o resto dos tra-

balhos de desenvolvimento e engenharia de

recobrimentos e seladores Actega da Altana,

que levará ao mercado a tecnologia Metallo-

graphy nos próximos anos. 

Paulo Faria 
Diretor geral KBA Brasil 

A KBA Brasil

anunciou Paulo Fa-

ria como seu novo

diretor geral. Ele

substitui a Luiz Ce-

sar Dutra, e terá a

missão de coorde-

nar as ações da fi-

lial brasileira. Com

passagens por

grandes empresas do setor gráfico (tanto no

segmento offset como digital) e 25 anos de

atuação nesse mercado, Faria enxerga, com

entusiasmo, seu novo desafio.

O executivo também destacou que haverá

novidades chegando ao mercado brasileiro

em breve e assegurou que a KBA Brasil mar-

cará presença na ExpoPrint Latin America

2018, maior evento gráfico da América Latina

e do Hemisfério Sul que acontecerá em abril,

em São Paulo. 

O anúncio oficial de Faria foi realizado du-

rante um evento em São Paulo, ao qual

também compareceram Ralf Sammeck, CEO

da KBA para o segmento de máquinas planas,

Jan Drechsel, vice-presidente de vendas da

companhia. 

Chile preside a Assembleia Extraordinária da Colatingraf

Em novembro de 2017, a Colatingraf celebrará no Chile seus 50 anos de vida, festejos que se
iniciarão com as atividades em Fort Lauderdale. 
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E
astman Kodak Com-

pany anunciou que

manterá seu negócio

de injeção de tinta

PROSPER. A decisão foi to-

mada depois  de profunda  re-

visão da direção nas ope-

rações de negócio e de múlti-

plas discussões com os

prováveis compradores.

" Esta é uma decisão

pragmática levando em conta

as melhoras no negócio e

nas ofertas recebidas" , disse

Jeff Clarke, diretor executivo

da Kodak. " Prosper funcio-

nou bem em 2016 com um

aumento de 40% nas vendas.

Esperamos que nossa Di-

visão de Sistemas de Injeção

de Tinta  de Empresa (EISD)

seja rentável este ano, in-

cluindo nosso investimento

ULTRASTREAM de próxima

geração".

Kodak continuará inves-

tindo em seu programa UL-

TRASTREAM , tendo firmado

compromisso de intenção

com sócios que criarão novas

aplicações que impulsio-

narão a demanda no merca-

do para a tecnologia. Kodak

começará  a entregar kits de

avaliação da ULTRASTRE-

AM a 17 empresas, entre elas

Fuji Kikai, GOSS China, Mat-

ti, Mitshubishi Heavy Indus-

tries, MHI-PPM e Uteco, para

explorar a integração da UL-

TRASTREAM  em suas futu-

ras soluções de impressão.

Kodak espera que os produ-

tos baseados na tecnologia

ULTRASTREAM cheguem

ao mercado em 2019.

" Kodak continuará ava-

liando e atuando sobre opor-

tunidades para melhorar seu

valor para os acionistas

através de aquisições, asso-

ciações e vendas de negó-

cios em sua carteiras", disse

Clarke.

" O processo de venda da

PROSPER que realizamos

durante o ano passado foi ro-

busto", disse David Bullwin-

ke, diretor financeiro da Ko-

dak. "Contratamos a Sagent

Advisors, que  pesquisou  o

interesse de organizações

globais. Durante todo o pro-

cesso houve um forte interes-

se no negócio e na  tecnolo-

gia. Tivemos múltiplas ofer-

tas, a gama de consideração

não expressava  o valor do

negócio  de hoje".

Kodak reformulará os re-

sultados financeiros para re-

classificar a PROSPER nas

operações da companhia

dentro da Divisão de Siste-

mas de Injeção das Empre-

sas. Kodak tem estado  con-

tabilizando a PROSPER  nas

operações descontinuadas

como um ativo disponível pa-

ra a venda e proporcionará

uma atualização desta re-

classificação em seu projeto

seguinte de  ganhos trimes-

trais. " 

Durante o primeiro trimestre do

ano, a Kodak realizou em Miami,

Guadalajara e Bariloche uma série de

encontros voltados a impulsionar e di-

recionar os negócios ao longo de

2017, apresentando às suas equipes

de vendas e canais de distribuição to-

das as novidades do portfó-

lio da companhia.

Uma das principais novi-

dades será o lançamento da

nova família de chapas KO-

DAK SONORA livres de

processamento, que ofere-

cerá melhor desempenho

para altas tiragens com im-

pressão UV, juntamente

com os tradicionais benefí-

cios econômicos e ambien-

tais resultantes da elimi-

nação de químicos do processo de gra-

vação das chapas.

Para a área de fluxo de trabalho, a Ko-

dak apresentou o novo pacote de ferra-

mentas KODAK PRINERGY Workflow 7,

que traz recursos expandidos para inte-

gração entre a produção offset e digital e

um único aplicativo; e o inovador KODAK

PRINERGY CLOUD, o primeiro sistema

de fluxo de trabalho baseado na nuvem

(cloud) que permite aos gráficos otimiza-

rem, simplificarem e economizarem em

suas operações de pré-impressão. 

Em relação ao portfólio de equipamen-

tos CTP, foram anunciadas novas carac-

terísticas operacionais e otimizações para

as famílias KODAK TRENDSET-

TER, KODAK ACHIEVE e KODAK

MAGNUS, que cobrem todo o mer-

cado com as melhores opções para

responder às necessidades de cada

tipo de gráfica ou provedor de ser-

viços de impressão. 

Um dos principais focos

da companhia em 2017 se-

ra as soluções de im-

pressão eletrofotográfica,

com a nova plataforma de

impressão digital colorida

KODAK NEXPRESS, que

vem ampliando, ano a ano,

o potencial de aplicações

graças à sua quinta unida-

de de impressão. 

Luis Medina, diretor ge-

ral da Kodak na América

Latina, reforçou em cada um dos encon-

tros que o foco da empresa será manter

um contato muito próximo com os clien-

tes, escutando suas necessidades e ofe-

recendo soluções mais produtivas e

rentáveis, permitindo assim que se ex-

traiam o máximo proveito do portfólio Ko-

dak.

Kodak conservará os negócios

de injeção de tinta PROSPER Randy Vandagriff

Kodak amplia seus negócios na América Latina e anuncia novidades
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Cristiano Freitas 

Gerente de negocios de

software de EFI en Brasil.

R
ecentemente estive
nos Estado Unidos e
uma das coisas que
mais  gosto na cultu-

ra norte-americana é a capa-
cidade dos  americanos de
criar oportunidades. Isto pode
ser constatado em todos os
lugares do país.

Por exemplo, quando va-
mos ao supermercado para
comprar suco de laranja ou
qualquer outra coisa, encon-
tramos uma variedade tão
ampla de marcas e várias
opções de embalagens, sa-
bores, misturas e preços, que
nos sentimos agradecidos ao
ter tantas alternativas, mas
ao mesmo tempo nos confun-
de saber o que comprar.

Imagino como pensa e co-
mo se comporta um em-
presário americano. " Como
posso fazer  com que minha
empresa cresça e se torne
mais rentável? " É assim que,
de repente, simplesmente
cria novas oportunidades
dentro do seu próprio negó-
cio, seja ampliando a oferta
de produtos ou criando
alianças e associações ou
consignações. Ao criar novi-
dades constantemente, os
americanos ampliam a cartei-

ra de produtos e serviços que
oferecem a seus clientes.

Neste contexto, podemos
tomar como exemplo um ho-
tel. Seu objetivo principal é
oferecer alojamento para
descanso,  hospedagem e
comida.  Hoje, em muito luga-
res ao redor do mundo estas
funções se tornaram irrele-
vantes se comparadas com
as múltiplas atrações disponí-
veis nestes estabelecimentos
para serem mais fascinantes
e competitivos frente a seus
competidores.

Imaginem esta situação:
devido à infração e alguma
crise financeira, um empresá-
rio do setor hoteleiro co-
meçou a ter problemas para
pagar os gastos de infraestru-
tura do setor hoteleiro, pas-
sando a oferecer a seus hós-
pedes uma atenção de quali-
dade. Isto o fez pensar em al-
go: " Vou expandir meus
negócios". Fez reformas no
hotel, construiu mais quartos
.  Não obstante, chegou a
concorrência e seus novos
quartos começaram a esva-
ziar-se. Para diferenciar-se,
fez uma piscina, mas outro
hotel fez um bar ao lado da
piscina e outro fez uma pisci-
na enorme com uma cascata,
um bar e todos os serviços de
um club, até que, em pouco

tempo, simples hotéis con-
verteram-se em complexos
hoteleiros.

Outro empresário pensou:
" Estou em uma área onde há
empresas grandes e em-
presários que vão querer  or-
ganizar eventos". Então,
construiu salões para even-
tos e a concorrência co-
meçou a desenvolver es-
paços completamente remo-
delados para todo tipo de
eventos e públicos. 

Os hotéis em Las Vegas
são excelentes exemplos e
se converteram nas princi-
pais atrações de sua área.
Vejamos uma lista das ofer-
tas que quase todos os hotéis
da cidade oferecem:
l Alojamentos para descan-
sar com todas as comodida-
des;
l Atrações e recreação;
l Cassinos incríveis com
muitas opções de entreteni-
mento;
l Espaços enormes com
ampla infraestrutura para rea-
lizar grandes eventos com al-
tas audiências;
l Teatros para realizar es-
petáculos monumentais, co-
mo o Circo de Soleil e shows
de artistas consagrados;
l Campos de golfo com  lin-
das paisagens ;
l Bares e discotecas para

todos os gostos;
l Parques temáticos com
montanhas russas e outras
atrações e sem sair da área
do hotel.

Também existem os em-
preendimentos temáticos, o
Hotel Paris Las Vegas, com a
Torre Eiffel; o Hotel de Vene-
tian, que criou uma simulação
do rio que atravessa Veneza ,
inclusive, oferece passeios
em gôndola aos visitantes;
além disso, os hotéis com as
pirâmides do Egito , entre ou-
tros. Existem tantas atrações
em um só lugar que uma se-
mana não é suficiente para
disfrutar de tudo.

Uma vez li um livro sobre
negócios e fiquei impressio-
nado com a história de uma
cadeia da Wallgreens. Esta
empresa começou como uma
simples  loja de produtos far-
macêuticos, que além de me-
dicamentos oferecia também
produtos de higiene e limpe-
za. Um dia decidiram ampliar
seus negócios; a cadeia se
converteu em franquia e de-
pois de pouco tempo, co-
meçou a ter ações na  Nas-
dac. Logo um CEO aumentou
a oferta de produtos na ca-
deia de lojas Walgreens e
abriu lojas em todas as esqui-
nas das ruas mais  movimen-
tadas.

As oportunidades existem. 

Sabe como aproveitá-las?
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Os profissionais de todos os setores
da impressão digital que se registrarem
para a EFI Connect 2018 antes de 30
de abril terão 30% de desconto, o que
gerará uma economia de até  $ 500  pa-
ra o participante. Depois deste período,
os descontos diminuirão gradativamen-
te até a data do evento, de 23 a 26 de
janeiro de 2018. O registro pode ser fei-
to na página web da EFI:

http://www.efi.com/connect/registration/.
Alcançando recorde de assistência

na última edição deste ano, EFI  espera
ampliar o número de visitantes da Amé-
rica Latina.  "A  participação dos em-
presários latinos cresce a cada edição e
nosso esforço é para intensificar ainda
mais o intercâmbio entre os clientes,
em um momento sem igual, de grande
interação e de intercâmbio de experiên-
cias", disse Ernande Ramos,  diretor de
vendas da EFI PARA A América Latina.

De verdade, é um desafio
entrar em uma destas lojas e
sair com as mãos vazias.
Atualmente, além, de ser
uma farmácia, Walgreens
tem locais que abrem 24 ho-
ras e oferecem  produtos de
higiene, souvenirs e uma am-
pla variedade de artigos de
beleza.

Temos muitos exemplos
de empresários americanos
que fizeram com que suas
empresas se tornassem
mais rentáveis, cresceram e
conseguiram ser indispensá-
veis para seu público.

Com freqüência me per-
gunto porque na América La-
tina e no  Brasil não emprega-
dos essa mesma tática para
crescer e expandir nossos
negócios. As possibilidades
são infinitas se ampliarmos
um pouco a imaginação e co-
ragem para ir mais além do
trivial.

Sejamos realistas: nosso
mercado gráfico  carece de
opções inovadoras e está
cheio de empresas que espe-
ram que seja o cliente que as
busque   para impulsionar a
produção. Por que não  co-
meçar a criar nossas próprias
oportunidades, inclusive co-
mo uma opção para  evitar a
crise financeira?

Tomando como exemplo
os hotéis, por que uma gráfi-
ca de etiquetas e rótulos ade-
sivos, além de expandir os

negócio ao já conhecido ter-
moconstritora e ao InMolde
Label , no começa a oferecer
serviços para outros nichos
fora do mercado de embala-
gens?  

Como exemplo e  su-
gestão, há a oferta de produ-
tos personalizados e de baixa
tiragem, com a chegada das
impressoras industriais digi-
tais, para hotéis e centros de
exposições que promovam
eventos em massa. É possível
fazer projetos totalmente ex-
clusivos, o que inclui copos,
garrafas adaptadas com o no-
me da empresa  patrocinado-
ra ou personalizadas para ca-
da convidado. Neste caso, até
se poderia imprimir as diferen-
tes identificações nas im-
pressões das etiquetas.

Existem muitas opções,
como etiquetas automotivas
ou packs termoconstritores di-
ferenciados para produtos
com  uma promoção especial.
CARTÕES DE PAPELÃO ONDULADO

No mercado do papelão

ondulado  existe a possibili-
dade de oferecer produtos de
embalagem para proteção e
sinalização, como displays
para filmes com charmosas
imagens de estrelas do cine-
ma ou, inclusive, displays pa-
ra  a própria companhia. Sem
dúvida, em minha opinião, a
grande diferença está na pré-
mídia,  que oferecerá opções
inovadoras, criativas e inteli-
gentes aos clientes  deste
mercado.

Há uns dias, ganhei uns
audiofones (destes grandes
com abafador  de  ruído) que
estavam dentro de uma cai-
xa que  envolvia outra caixa,
em formato de gavetas, das
que se tem que tirar para en-
contrar o produto em seu in-
terior. Pensei: "Uau  que cai-
xa linda!Que qualidade de
impressão e quantos gráfi-
cos impressos em um só pa-
cote para um único produto."
Fiquei tão impressionado
com a embalagem  quanto
com o presente que estava

em seu interior.
Pergunto-me se a empre-

sa que fabricou esta embala-
gem ficou esperando a cha-
mada do cliente e ofereceu
um menor preço  para ganhar
a concorrência, ou se talvez
foi  buscar o dono da marca ,
lhe mostrou diversas opções
e chegaram a idealizar esta
belíssima solução com um
valor agregado importante.

LIVROS E REVISTAS
Inclusive em tempos de

crises, a criatividade e a qua-
lidade sempre farão a dife-
rença.Soube que um amigo
próximo se associou a um
clube de vinhos. Recebe um
exemplar  em sua casa e o "
vinho do mês"  vem uma em-
balagem protegida,  fabricada
em madeira, com duas garra-
fas e uma belíssima revista
que contem informação so-
bre o produto. A qualidade da
revista é impecável e luxuo-
sa, com verniz reservado, re-
levo e um código QR para uti-
lizar nos  celulares. Tudo é
um projeto de  bom gosto e
qualidade. 

A principal mensagem que
quero transmitir-lhes é que po-
demos fazer muito mais com
os produtos que temos e as-
sim, surpreender o mercado
propondo soluções inovado-
ras e algo de valor agregado.
Desejo que tenham  muitos
êxitos e um feliz 2017.
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Está aberto o registro para EFI Connect 2018
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Konita Minolta obtem a distinção

"RobecoSAM Silver Class"  
A Konica Minolta  foi premiada com a RobecoSAM Silver Class

2017, uma distinção global de sustentabilidade em entornos cor-

porativos,. Pela terceira vez consecutiva, Konita Minolta conseguiu

a pontuação mais alta nas divisõess de informática,  periféricos  e

eletrônica de oficina por seu enfoque na inovação e gestão de ris-

cos, mantendo-se como um dos líderes na indústria. 

Os fatores decisivos na concessão do prêmio para a Konita Mi-

nolta foram as iniciativas para avançar nas estratégias de mu-

dança climática segundo as considerações das políticas ambien-

tais, assim como a gestão e os conceitos de divulgação de infor-

mação. Konita Minolta recebeu a maior pontuação por suas ativi-

dades no contexto de sustentabilidade ecológica.

D
epois do terceiro tri-

mestre do exercício

f i n a n c e i r o

2016/2017, Heidel-

berg Druckmaschinen   AG

(Heidelberg) segue para au-

mentar seu benefício anual se-

gundo previsto. Por exemplo,

durante o terceiro semestre

(de 31 de outubro a 31 de de-

zembro de 216) o resultado

operativo (EBITDA) , e o resul-

tado líquido depois de impos-

tos melhoraram notavelmente

em comparação com o mes-

mo trimestre do ano passado,

e as vendas depois de nove

meses, tal como estava pre-

visto, estavam abaixo dos ní-

veis do ano anterior. Drupa

contribuiu para um grande nú-

mero de pedidos em relação a

equipes inovadoras para im-

primir e o plano para  entrega

desses equipamentos será du-

rante o quarto trimestre. A en-

trega em série destes produ-

tos ao final do exercício

também gerará maiores ven-

das e melhorará o resultado

com relação ao ano anterior.

Heidelberg está reajustan-

do sua organização para ace-

lerar a transformação digital da

companhia e deste modo as-

segurar que os modelos de

negócios adequados estejam

em posição de aceder aos se-

guimentos dos clientes de alto

crescimento nos próximos

anos. No futuro haverá uma di-

visão que desenvolverá, fabri-

cará e  fornecerá tecnologias e

produtos digitais adequados

para novos modelos de negó-

cio. Outra divisão projetará e

comercializará estes modelos.

Por outro lado, a rede global

de vendas e serviços   estará

mais focada aos desafios digi-

tais que o mercado enfrenta.

As decisões de investir

em novos equipamentos de

impressão são influenciadas

por muitos fatores,  entre eles

o espectro  de trabalho  que

se deve   manejar , o nível re-

querido  de automação  e ou-

tras  circunstancias internas.

Mas há outro objetivo que

não é menos digno de consi-

deração à frente da decisão

de investimento: o aumento

da seguridade operativa. 

Este aspecto é de feito de-

cisivo para a produtividade

geral de uma empresa. A mo-

tivação sustentável dos em-

pregados depende de um

ambiente de trabalho saudá-

vel. A eliminação de ativida-

des potencialmente perigo-

sas, como o trabalho em pos-

turas pouco naturais, levanta-

mentos de pesos, cheiros re-

pugnantes ou procedimentos

operativos estressantes, po-

de reduzir notavelmente ou

evitar a aparição de enfermi-

dades crônicas e acidentes

de trabalho. Ao final do dia,

todos os  empregados devem

sentir-se obrigados  a consi-

derar os investimentos nas

últimas tecnologias disponí-

veis, com a finalidade de mi-

nimizar o potencial de risco

em cada lugar de trabalho. 

KBA incorpora em suas

máquinas todos aqueles au-

tomatismos e desenvolvi-

mentos que podem ajudar a

qualquer empresário a cum-

prir  com estes

objetivos.Quando se trata da

saúde  e da segurança do tra-

balho na gráfica, há possibili-

dades de implementar muito

mais do que prescrevem as

regulamentações oficiais. Ca-

be  a cada empresa decidir se

aproveita o potencial disponí-

vel para garantir aos empre-

gados um lugar de trabalho

seguro e ergonômico. 

Compatibilidade com a versão

5.0 da suíte Ghent PDF Output
A Esko confirma a compatibilidade da sua platafor-

ma de software com a versão 5.0 da suíte Ghent Work-

group PDF Output. Todos os 48 trechos de teste na suí-

te produtiva foram perfeitamente processados com os

aplicativos e fluxos de trabalho da plataforma de soft-

ware da Esko.

A versão 5.0 da suíte Ghent Workgroup PDF Out-

put garante perfeita conformidade dos fluxos de tra-

balho com o PDF/X-4, ajudando uma parcela signifi-

cativa da indústria de impressão e embalagens a al-

cançar novos e mais elevados patamares de precisão

na produção.

Resultados da Heidelberg em seu terceiro trimestre

KBA: inovações para melhorar a segurança  em lugar de trabalho  
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Três   impressoras da HP foram

premiadas entre os produtos como

melhor projeto do mundo na edição

2017 dos iF Design Awards. As im-

pressoras premiadas foram: HP Offi-

ceJet Pro 7740, HP officeJet 200

Mobile e HP OfficeJet 250 Mobile

AiO, na categoria de produtos rela-

cionados com o escritório, , um gru-

po que cobre desde o  mobiliário de

salas de conferências até canetas.

As impressoras HP OfificeJet tem si-

do reconhecidas por seu projeto úni-

co Premium, seu rendimento silen-

cioso e seu tamanho compacto.

A
Gráfica ANS, com

sede em Porto Ale-

gre (RS)  e que atua

no segmento gráfico

da região sul desde 1996,

anunciou o investimento em

um segundo modelo da im-

pressora digital colorida de

alta produção bizhub PRESS

C1100, da Konica Minolta.

Durante a ExpoPrint Digi-

tal, os sócios-proprietários da

gráfica, Anderson, Alex e Ale-

xandre, celebraram a aqui-

sição do novo equipamento,

que amplia o projeto iniciado

há cerca de um ano, quando

o primeiro modelo bizhub

PRESS C1100 foi instalado

na empresa. 

Segundo Alex, a nova biz-

hub PRESS C1100 também

chega para flexibilizar a pro-

dução. "Com esse novo equi-

pamento, pretendemos dividir

a produção nas duas bizhub

PRESS C1100 de acordo

com a gramatura e mídia. As-

sim, podemos agilizar o set

up e ganhar produtividade e

lucratividade", afirma. 

A ANS espera um au-

mento de cerca de 30% na

produção digital com a che-

gada do segundo modelo.

Atualmente, a produção

digital com soluções Konica

Minolta representa aproxima-

damente 15% do faturamento

total da ANS 

Entre os destaques da

tecnologia bizhub PRESS

C1100, o diretor aponta a tec-

nologia de fusão do toner, re-

alizado a baixas temperatu-

ras, o que, segundo ele, pos-

sibilita o trabalho com mídias

de gramaturas diferenciadas. 

Dispositivo  de

gravado à laser direto

rotaLen da SPGPrints

SPGPrints apresenta a nova versão de

914 mm de seu dispositivo de gravado à la-

ser direto para a obtenção de imagens em

telas rotativas de níquel, levando a tecnolo-

gia a novos mercados , inclusive as apli-

cações de impressão de embalagens de

nível médio para  papelão dobrável e ou-

tras aplicações de conversão.

Capaz de aplicar tintas ou vernizes de

uma espessura de até 250un em uma pas-

sada, o processo de tela rotativa é uma for-

ma produtiva de criar uma decoração de al-

to impacto. Entre os exemplos se incluem

vernizes texturados, elevados e  espessos,

cores vivas e opacas, acabamentos  metá-

licos e características táteis funcionais , co-

mo o Braille e os triângulos de advertência.

O processo pode oferecer uma alternativa

ao estampado para elementos perceptíveis

ao tato. As telas rotativas de imagens à la-

ser também podem ser usadas em uma

ampla gama de gramagens de papel, inclu-

so o tisú e para o processo de produção

compridos de alta qualidade.

Gráfica ANS de Porto Alegre (RS) investe

em um segundo modelo de impressora digital

Prêmio iF Design Awards para HP

Roland DG lança o software RIP ErgoSoft

Roland Edition 2
Roland DG Corporation  pos em marcha um programa que permite aos clien-

tes atualizar seus equipamentos ao seu potente software RIP Roland Versa-

Works Dual de forma gratuita. Este software permite  aos usuários trabalhar não

somente coma arquivos PostScript , como também permite o processamento de

arquivos nativos PDF para assegurar que os efeitos de transparência sejam pro-

cessados com exatidão. Desta forma, se economiza tempo, evitando a necessi-

dade de processos de edição adicionais. As tintas branca e o verniz podem ser

gerados facilmente desde RIP, o que resulta ideal para seu uso na produção de

gráficos transparentes para vitrines, adesivos e acessórios personalizados com

efeitos especiais.
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C
omo em outras oca-
siões, as montanhas ne-
vadas foram o painel de
fundo da Hunkeler Inno-

vationdays 2017 , que  aconteceu
de 20 a 23 de fevereiro em Lucer-
na  (Suíça).Mais de 6.000 visitan-
tes de 50 países  participaram da
feira de impressão digital e aca-
bamentos, com um crescimento
espetacular nos últimos 24 anos ,
chegando  a converter-se em um
dos pontos de encontro mais im-
portantes da indústria. O que era , não faz
muito tempo,  a referência mais importan-
te da indústria do  mailing, billing, transa-
cional e impressão transpromocional e
seus acabamentos correspondentes,
abarcou cada vez mais outros campos da
indústria gráfica. 

Na feira de doze anos atrás começou
a aparição de livros sob encomenda, nes-
ta feira, este feito já está consumado e  a
impressão digital comercial e os acaba-
mentos correspondentes tem sido a nova
estrela. A impressão digital em bobina e
principalmente a impressão digital inkjet
está pronta para folhetos, catálogos de
qualidade, livros,  revistas e periódicos; o
offset não tem um competidor nas gran-
des tiradas com informação fixa, tem um
aliado em dado variável para tiradas cur-
tas e não tão curtas.

Este crescimento tem feito algumas
empresas que não estavam presentes
em outras ocasiões tenham feito sua lon-
ga posição nesta feira, como é o caso da
Konica Minolta.

Mais de 90 expositores estavam nes-
te ano, entre os que se encontravam,   co-
mo Canon, Xerox, Pitney Bowes , HP,

Heidelbergh, Screenn, Muller
Martini e Hunkeler o organizador
que dá seu nome ao evento, entre
muitas outras companhias.

Além da variedade de ofertas
para acabamento da Hunkeler
para uma multiplicidade de so-
luções,  estiveram expostos os
cabeçotes de impressão Prosper
da Kodak (300m/min) dentro da
solução Popp8. Canon expôs en-
tre outras, máquinas para im-
pressão para livros , além  da Fuji

e da impressora digital da Domino K630i.
Ricoh esteve presente com a

VC60000 para a produção de blocos de
livros, marketing direto e transacional e a
Ricoh Pro C9100 em folha. Screen apre-
sentou pela primeira vez a impressora
TruepressJet 520NX de jato de tinta.

Em exposição eletrotofotográfica em-
basada em toner esteve o sistema de im-
pressão com a Xeikon 9800. Xerox  exi-
biu a Xerox Brenva de folha, Rialto de bo-
bina/folha e Trivor de bobina.

KBA sem mostrar nenhum máquina
acentuou sua gama Rotajet L e Rotajet
VL. Enquanto as assistentes seguem
sendo  uma dependência muito grande
dos países de fala alemã, mais da meta-
de deles procediam da Alemanha, Áus-
tria e Suíça. 7% vieram do continente
americano e  mais de 40% de todas as
outras partes do mundo.

Stefan Hunkeler, presidente da Hun-
keler AG , durante um entrevista disse
que " queremos crescer em qualidade
de visitantes, não necessariamente em
número deles. Queremos ter as pesso-
as que sejam adequadas na expo-
sição".
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24 anos de crescimento contínuo





Q
uem imaginaria  pa-

ra as companhias

que integram a

indústria das artes

gráficas e marketing poder

entrar nos setores do retalho

de luxo , restaurantes e

hotéis através de promoções

e packaging personalizados?

Esta pergunta tem sido fre-

quente nos últimos anos para

as empresas que oferecem

serviços e tecnologias de im-

pressão; publicidade estraté-

gica, impressões e serviços

comerciais, grandes formatos

e exposições.

Inclusive com a aquisição

de recentes equipamentos di-

gitais, offset e de grande for-

mato, muitas companhias a

nível mundial, tem perdido

oportunidades de negócios

pela falta de capacidade de

produzir de forma interna ma-

nuais , cartões de fidelidade,

folhetos de grande tamanho

e capas de livros de forma rá-

pida, entre outros serviços.

EFEITOS ASSOMBROSOS
A realidade é que esta si-

tuação mudou de forma radi-

cal para os negócios com a

introdução de uma poderosa

5ª estação de cor em seu sis-

tema de impressão de pro-

dução. Com ela, a impressão

permite oferecer um sem fim

de novas possibilidades. Su-

porta toner branco, o qual

cria imagens sobre cores es-

curas e material pop metáli-

co. Também suporta toner

claro, que agrega efeitos bril-

hantes, criando um aspecto

superior e elegante para os

catálogos das lojas, cartões

de  visitas e  embalagens em

geral. Além disso, imprime

em lâminas e folhas de gran-

de tamanho o qual pode abrir

portas a clientes que reque-

rem trípticos  e peças dobrá-

veis únicas a tamanho com-

pleto.

As possibilidades criativas

que brinda esta quinta cor

são enormes. Além disso, os

negócios já não terão que en-

viar trabalhos específicos pa-

ra impressoras especializa-

das já que agora poderão fa-

bricar etiquetas, anúncios pa-

ra janelas,  efeitos metálicos,

transparências para caixas e

mais,  desde sua área interna

de produção.

Por outro lado, a quinta

estação de cor também per-

mite trabalhar com um toner

amarelo neon, que permite

atender a maior demanda de

formas de impressão que se

diferem realmente, especial-

mente em seguimentos como

as revistas, a publicidade di-

reta, o setor varejista e o ma-

terial de PLV. O toner amare-

lo neon amplia a gama

cromática, melhora as ima-

gens e pode ser usado como

tinta plana, brilho ou cor de

máquina. Além disso, se

combinada com outros tons

de quatricromia, permite criar

uma paleta de cores com

efeito neon. Também é refle-

xiva quando exibe luz UV, as-

sim  amplia as possibilidades

da quatricromia estandar, o

branco ou tinta transparente.

Assim, os impressores po-

dem colaborar mais estreita-

mente com os clientes e fide-

lizá-los criando campanhas

visuais mais atraentes.

CAPACITAR OS NEGÓCIOS ATÉ
NOSSAS FRONTEIRAS

Uma vez que o equipa-

mento esteja instalado e os

operadores estejam treina-

dos, as  empresas já estão

prontas para trabalhar  , rele-

vando novas capacidades e

uma  ampla gama de e pros-

pectos nos  setores onde não

havia tido entrada anterior-

mente. Os negócios podem

mostrar quão  rápida e fácil a

impressora pode manejar ta-

refas aparentemente im-

possíveis, como:

l Simular impressões

metálicas e produzir pro-

moções em materiais sintéti-

cos . Estas ações abrem as

portas a novos clientes que

estão na indústria do luxo.  

l Produção de sinalizado-

res para lojas e promoções

de temporada.

l Habilitar seguridade e

autenticidade às marcas

d´água.

l Imprimir peças chamati-

vas rapidamente, a preços

acessíveis provoca que os

projetistas e diretores criati-

vos tenham  outro nicho de

mercado.

Por tudo isso, as empre-

sas do setor das artes gráfi-

cas, através da quinta es-

tação de cor, podem aproxi-

mar agências, hotéis e ca-

deias de restaurantes para

ajudá-los a se sobressair pe-

rante seus concorrentes.

QUAL É A PROPOSTA DE VALOR
DA RICOH?

Ricoh conta com a gama

de impressoras digitais de fol-

ha cortada de cor Ricoh Pro

C7100X com quinta estação

de cor, que está projetada pa-

ra ajudar aos fornecedores

de serviços de impressão que

queiram aumentar sua capa-

cidade e produção digital, en-

trar em novos mercados e

aproveitar as oportunidades

da tecnologia digital.

A série Pro C7100X ofere-

ce uma velocidade de im-

pressão de até 90 ppm e ad-

mite papeis de até 360g/m2. A

grande qualidade da imagem

de até 1.200 x 4.800 ppp é

possível graças à melhora na

tecnologia Vertical Cavity

Surface Emitting Laser (VC-

SEL) da Ricoh. O acabamen-

to da impressão é excepcio-

nal, o leque de suportes com-

patíveis é muito amplo - inclu-

sive novos materiais texturi-

zados, papéis coloridos e

transparentes - e as apli-

cações são numerosas e di-

versas, como packaging rápi-

do, marketing direto, livros,

catálogos ou cartões de to-

dos os tipos. 

O poder da tecnologia de impressão

com a quinta estação de cor da Ricoh
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A
empresa Mintel pu-
blicou em seu infor-
me  Global Packing
Trends 2017 as cin-

co tendências que marcarão
o crescimento mundial da
embalagem. Segundo infor-
ma a revista da Associação
Peruana dos Meios Gráficos,
os pontos ressaltados pela
empresa de investigação de
mercado devem ser conside-
rados pelas marcas, consu-
midores ,  revendedores e
conversores para realizar
melhores resultados e estar
na vanguarda. 

A (re)união da estrutura
da embalagem  e da marca:
as embalagens  únicas po-
dem diferenciar seu produto
neste sistema , ao mesmo
tempo que ajudam a formar e
apoiar a identidade de sua
marca, além de incentivar os
consumidores a passar tem-
po com a marca, segundo o
informe da Mintel. " O resulta-
do final: uma boa embalagem
protege seu produto. Uma
grande embalagem  protege
sua marca".

" Os condutores das com-
pras estão diretamente rela-
cionados ou comunicados
através das embalagens", ex-
plica Beth Bloom, analista de
bebidas e alimentos da Mintel.

A cara e a função das em-
balagens online:  Mesmo que
o comércio eletrônico repre-
sente somente uma pequena
parte das vendas para a
maioria dos produtos de con-
sumo ( de 3 a 4% nos Esta-
dos Unidos)  sua importância
e influência estão aumentan-
do. Por exemplo,  cerca de
75% dos consumidores do
Reino Unido dizem que espe-
ram fazer a maioria  de suas
compras de forma online den-
tro de 10 anos, segundo o in-
forme, " o que significa para a
embalagem  terá que melho-

rar  em curto prazo, mas
atualmente as marcas não
estão  conseguindo impres-
sionar com sua embalagem
online".

A embalagem  se torna in-
teligente e ativa: Uma etique-
ta que muda de cor e que au-
tomaticamente expressa a
frescura do produto. Uma eti-
queta pequena e flexível
composta de uma película
eletrônica fina e regravável. A
tecnologia Smartlabel habili-
tada  para celulares  e assim
obter informação detalhada
sobre o produto, seus ingre-
dientes, fontes e outros ele-
mentos. Estes exemplos no
informe da Mintel destacam
as oportunidades  que tem as
marcas ao usar as embala-
gens para" comprometer,
educar e entretener os con-
sumidores em tempo real" .

O rápido desenvolvimento
das chamadas embalagens
inteligentes está sendo impul-
sionado pelas crescentes de-
mandas dos consumidores
sobre a transparência, a se-
gurança alimentícia, a re-
dução de resíduos, o cumpri-
mento e a necessidade de
evitar a exposição a produtos
perigosos ou fraudulentos. 

" A embalagem mais inte-
ligente é com freqüência a
mais intuitiva", destaca o in-
forme. 

A experiência da embala-
gem: os consumidores, prin-
cipalmente os mais jovens
estão buscando experiên-
cias, inclusive quando fazem
compras e interagem com os
produtos que compram e
usam. Isto não só se refere
ao impacto dos  projetos cha-
mativos das embalagens que
se encontram nesta
estante;também significa arti-
gos como as bebidas despor-
tivas personalziadas , com
embalagens que incluem ele-
mentos que contém ingre-
dientes secos e líquidos que
o consumidor mistura a seu
gosto na garrafa. As garrafas
de vinho tem anexadas uma
etiqueta em branco e um lá-
pis para que os compradores
a adornem ou personalizem.
Outra proposta é a embala-
gem postal como no Japão,
onde muitos consumidores
tem o hábito de dar um paco-
te de barras de chocolate Ki-
kat aos estudantes que in-
gressam na escola ou na uni-
versidade para desejar-lhes
sorte. Como muitos deles es-
crevem algumas mensagens
de bons desejos no pacote, a
companhia criou um pacote
kitkat ready-to-mail, que so-
mente  necessita de um selo
postal no pacote para ser en-
viado diretamente ao desti-
natário.

Propague minha marca "
O preço é um fator chave na
decisão de compra dos con-
sumidores, mas a confiança
na marca também  tem um
papel fundamental", diz o in-
forme da Mintel.Nos Estados
Unidos, quando se reage an-
te a um lançamento de novos
produtos, a confiança da
marca pode chegar até
94%. 

No Brasil, 35% dos consu-
midores somente compram
marcas de cabelos  que utili-
zaram antes e 53% dos con-
sumidores chineses dizem
que são muito leais a uma
marca que  gostem. As mar-
cas podem aproveitar estas
familiaridades para criar leal-
dade e aumentar uma cartei-
ra de produtos  além das ca-
tegorias tradicionais.

A embalagem  tem  um
papel chave na construção  e
apoio à confiança da marca.
É aqui onde o desenvolvi-
mento e a exploração de em-
balagens únicas e funcionais
decoradas com mensagens
claras pode se um motivador
principal no processo de de-
cisão de compra. Por isso,
segundo Mintel Global Pac-
kaging, em 2017 as embala-
gens desempenharão um pa-
pel mais importante para aju-
dar as marcas a entrar e acei-
tar novas categorias.

Tendências  no mercado de packing em  2017
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Baumgarten, RAKO e X-Label se unen
para formar o All4Labels Group

Por meio da fusão das três empresas Baugarten,  Rako  e X-La-

bel s  Group, as famílias proprietárias decidiram formar a  All4Labels

- Global Packaging Group. 

All4Labels  Group reunirá os pontos fortes das três empresas: co-

mo líder do mercado global de soluções de impressão digital, RAKO

Group possui um extenso know-how profissional em processos de

produção digital. Com enfoque na indústria de higiene pessoal e resi-

dencial, X-Label Group é a líder em inovação no mercado de so-

luções de envasado, orientando a cadeia de fornecimentos. Baum-

garten Group tem sido uma das maiores e inovadora provedora na

América Latina por mais de 130 anos.

A sede do novo grupo se localiza em Witzhave, perto de Hambur-

go, Alemanha. O grupo permanece administrado por seus proprietá-

rios. Mathias Kurtz e Adrian Tippenhauer  da KAKO, Tim Fiedler e

Jan Oberbeck da X-Label e Fernando Gabel da Baumgarten, que

também são membros da direção executiva.

Impressão de envases flexíveis
com a nova Variomam

Variomam é o nome da nova prensa para impressão

de embalagens da Manroland Web Systems. Devido  ao

seu projeto sofisticado esta prensa híbrida produz pelí-

culas impressas  e oferece integração de sistemas, ser-

viços e manutenção e todas as  competições chave, pro-

porcionando uma impressão de embalagens  mais rápi-

da e eficiente a um custo reduzido. A Variomam é um

verdadeiro terreno para a impressão de embalagens que

permite imprimir películas e papel de alta gramagem. A

gama de produtos permite soluções para diferentes  lar-

guras  de banda  a uma velocidade de produção de até

400 m/min com rápidas mudanças de trabalho e baixas

taxas de resíduos.

Em uma etapa posterior, a Variomam c: line será en-

carregada da parte da impressão de papelão. Suas uni-

dades de impressão serão projetadas especialmente pa-

ra caixas de papelão e otimizadas para o uso com subs-

tratos de 250-700 uM.

D
esde o lançamento

no mercado de uma

geração  Rapida de

grande formato to-

talmente projetada em 1995

pela KBA-Sheetfed Solu-

tions, um total de 1.500 des-

tas máquinas de grande for-

mato saiu da fábrica da Koe-

nig & Bauer em Radebeul. Is-

so equivale a mais de 6.000

unidades de impressão para

as classes de formato 910 x

1300 a 1510 x 2050 mm des-

de a mudança do século. A

nova serie de máquinas Rapi-

da , totalmente automatizada,

de alto rendimento e orienta-

da para a aceleração signifi-

cativa das mudanças, supôs

um renascimento para o off-

set de folhas de grande for-

mato, não só nos campos tra-

dicionais como  na impressão

de livros e embalagens, e,

também, nos seguimentos

publicitário e comercial.

Independentemente da

nova concorrência que surgiu

nesta classe de formatos nos

últimos dez anos, KBA-Sheet-

fed segue sendo a número um

com uma quota de 60% no

mercado nas novas insta-

lações de grande formato. No

total, mais de 3.000 prensas

de grande formato tem sido

fornecidas pela fábrica de Ra-

debeul, em quatro series: Ra-

pida 145, Rapida 164, Rapida

185 e Rapida 205, que em

conjunto cobrem formatos de

106 x 145 cm a 150 x 205 cm.

As Rapidas de grande for-

mato também tem estado es-

tabelecendo novos padrões

com respeito às configu-

rações das prensas feitas pa-

ra  os clientes. A prensa de

grande formato maior do

mundo , uma Rapida  145 de

42 metros de comprimento

com um total de 14 unidades

de impressão e acabado, foi

fornecida recentemente a

uma impressora de embala-

gem européia. Com a Rapida

205, KBA-Sheetfed também

fabrica a prensa com o forma-

to de folha  maior do mercado

- 3 m2 de impressão em uma

só folha. Com velocidades

máximas de 18.000 folhas /h

(rápida 145) e 16.500 fol-

has/h (Rapida 164), as Rapi-

das de grande formato po-

dem imprimir até 30.000 m2

de impressão em uma hora.

KBA-Shetfed se mantem firme com grande formato



www.alborum.com/la-prensa-brasil-subscricao/
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N
o Auditório do Senai

Barueri para um de-

bate sobre o seg-

mento de embala-

gens no Brasil e no mundo.

Foi um momento para anali-

sar os números de mercado,

as tendências do setor e de-

bater como as atuais tecnolo-

gias e as transformações da

sociedade estão impactando

e mudando conceitos hoje e

nos próximos anos.

Com realização de APS

Feiras e ANconsulting, o

evento teve início com as bo-

as-vindas de Thayer Long,

presidente da NPES - asso-

ciação gráfica americana,

que falou em vídeo sobre o

estudo promovido pela enti-

dade através do Primir, orga-

nização para estudo do mer-

cado gráfico, que teve como

objetivo verificar o atual pa-

norama da indústria global de

embalagens impressas.

Em seguida, Hamilton

Terni, diretor da ANconsulting

e representante da NPES no

Brasil, trouxe dados do estu-

do, dando uma visão global

das embalagens impressas e

destacando o panorama do

segmento até 2020, em pes-

quisa feita com 26 países, in-

cluindo o Brasil.

Nos últimos 10 anos, a

produção de embalagens sal-

tou de 36% para 43% do total

do mercado gráfico. Segundo

Hamilton, este número deve

chegar nos próximos anos a

50%, ou seja, metade do que

o setor de impressão produzir

será embalagem. "Isto se dá

por dois motivos principais: o

primeiro é o fato da embala-

gem não ter ainda um substi-

tuto eletrônico; o segundo pe-

las funções fundamentais da

embalagem, como proteção

e comunicação".

No âmbito mundial, o

crescimento médio do merca-

do de embalagens impressas

será de 5,2% ao ano até

2020 - no caso dos países

emergentes, esta expectativa

é maior, chegando em 6% ao

ano. Os dados mostram que

o Brasil, apesar da atual si-

tuação econômica, vai voltar

a crescer em 2017 e ter uma

alta na faixa dos 5% em

2018.

TENDÊNCIAS DE
CADA TIPO DE EMBALAGEM

Na análise por setor, o

mercado de embalagens

flexíveis deve crescer 7,6%

nos países emergentes; rótu-

los e cartão com 5,2%; e on-

dulado chegando a 6,4% nos

países emergentes.

O estudo mostrou a visão

de mercado e tendências por

tipo de embalagem. O merca-

do de corrugados tem pro-

jeção global de crescimento

de 3,5%. Apesar de mais len-

to, seguirá crescendo puxado

pela venda de produtos onli-

ne, servindo como embala-

gem de transporte.

O ondulado pode sofrer

com a concorrência de mate-

riais mais leves porém, assim

como os outros substratos, po-

de integrar-se com inovações

como QR Code. No Brasil, o

crescimento anual do merca-

do de caixas de papelão on-

dulado deve ser de 4,4%.

Seminário debate as transformações do
mercado de embalagens

Seminário debate as transformações do
mercado de embalagens
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Em embalagens flexíveis,
há melhores projeções. A
projeção mundial até 2020 é
de crescimento de 5,7%. Isto
de deve ao aumento das bai-
xas tiragens; as mudanças na
sociedade interferem neste
crescimento, com a classe
média optando por comidas
pré-embaladas.

A cada dia, mais embala-
gens são produzidas com
flexíveis, por sua facilidade
de transporte, segurança e
sustentabilidade. Este tipo de
embalagem vem ganhando
espaço de caixas rígidas. No
Brasil, o crescimento anual
do mercado de embalagens
flexíveis deve ser de 4,8%.

Em cartão semi-rígido, a
projeção global de cresci-
mento ano a ano é de 5,2%
até 2020. Este setor foi positi-
vamente atingido pela mu-
dança de consumo da classe
média; por outro lado, segue
com a concorrência das em-
balagens flexíveis. A taxa
anual de crescimento no Bra-
sil deve girar em 4,7%.

O setor de rótulos e eti-

quetas é mais um com boas
expectativas e crescimento
anual esperado de 5,2%. É o
mais forte dentro da im-
pressão digital, sendo o mel-
hor processo para as baixas
tiragens e materiais customi-
zados. O in mold label vem
crescendo, e suas caracterís-
ticas sustentáveis são outro
ponto a favor da tecnologia.
No Brasil, deve crescer
anualmente na faixa de 4,6%.

TECNOLOGIA E MUDANÇAS
As mudanças no setor de

embalagem, explicou Hamil-
ton Terni, acontecem por
pontos demográficos e ma-
croeconômicos. O cresci-
mento do poder econômico e
de consumo, especialmente
da classe média, traz o au-
mento do uso de embala-
gens. Outro direcionador de
mudança é a dinâmica da
indústria. Para Hamilton, as
inovações tecnológicas, a ne-
cessidade de ser sustentável
e de baixar custos têm impac-
to fundamental dentro da
indústria de impressão de

embalagens.
O estudo notou tendên-

cias relevantes em tecnolo-
gia, como o crescimento da
impressão digital, que deve
passar de 3% para 5% do
mercado de embalagens;
dentro desta fatia, pratica-
mente três quartos são rótu-
los. O 3D começa a chegar
no segmento, especialmente
para as embalagens mais
customizadas. A impressão
digital deve ir além dos rótu-
los, com o lançamento de im-
pressoras digitais para im-
pressão de ondulados, cartão
flexíveis e outros substratos.

A embalagem fica mais in-
tegrada com tecnologias,
desde um QR Code até em-
balagens inteligentes, que
apresentam as condições do
produto - se este está próprio
para uso, temperatura, etc. O
objetivo é transformar a em-
balagem cada vez mais em
um produto realmente intera-
tivo. O estudo é finalizado
com conselhos à indústria:
buscar valor ao longo da ca-
deia de suprimento; estar

ciente das tendências e tec-
nologias; apostar na embala-
gem verde.

PAINEL
O Seminário trouxe o Pai-

nel "Mercado Brasileiro de
Embalagens Impressas",
com especialistas da indús-
tria. Com mediação de Bruno
Cialone, da ABTG, participa-
ram Sidney Anversa Victor
(diretor da Congraf e presi-
dente do Abigraf-SP), Miguel
Troccoli (diretor da PTC e da
Abflexo) e Eduardo Chede
(diretor da ArtPrint).

Sidney explicou o esforço
da entidade em levar o web to
print para as empresas de im-
pressão, os treinamentos so-
bre digital e o apoio na busca
por financiamentos.

O profissional abordou o
mercado de embalagens em
papel cartão. Para Sidney, há
diversas tendências que
guiam o segmento, como de-
signs diferenciados, em con-
junto com acabamentos ino-
vadores, além do conhecido
aumento das baixas tiragens. 
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"O papel cartão é a embala-
gem que embala embala-
gem. É sinônimo de inovação
e tecnologia", apresentando
exemplos de materiais espe-
ciais feitos com o substrato,
como óculos de realidade vir-
tual.

Miguel Troccoli destacou
a evolução da tecnologia e o
avanço da flexografia.
Porém, seu foco foi a im-
pressão digital, que para o
especialista não é uma escol-
ha: "Você não vai ter a chan-
ce de escolher se vai ter ou
não um equipamento de im-
pressão digital. Em breve, al-
guns projetos só poderão ser
executados em impressão di-
gital. Será uma necessidade
ter um equipamento desse,
senão você morre. É questão
de tempo".

Troccoli diz que a im-
pressão digital não é proble-
ma, e sim uma oportunidade.
"Produzir uma embalagem
que só você faz é um enorme
diferencial", frisando ainda
que, apesar da conjuntura

econômica e política, o mer-
cado de embalagem está
bem, especialmente na com-
paração com outros segmen-
tos de impressão.

Eduardo Chede foi o res-
ponsável por falar de etique-
tas e rótulos auto-adesivos,
abordando a queda de ven-
das de máquinas importadas
e o aumento dos equipamen-
tos de fabricação nacional,
passando de 20%, sem con-
tar as impressoras brasileiras
exportadas. Em média, o se-
tor cresceu por volta de 4%.
O empresário finalizou colo-
cando em destaque a im-
portância de estar atento à
gestão da empresa e a busca
pela inovação como pontos
fundamentais.

PALESTRAS DESTACAM A BUSCA

PELO NOVO

Aislan Baer, diretor da
Projeto Pack, falou sobre
"Como ajustar-se ao merca-
do e as exigências dos brand-
owners". O especialista em
embalagem abordou o desa-

fio de construir e manter uma
marca, e as novas formas de
promoção de um produto
neste momento de transfor-
mação das mídias tradicio-
nais.

O especialista considera
que a embalagem tem enor-
me importância na cons-
trução da marca: "Embala-
gem é a promoção intrínseca
ao produto. É o vendedor si-
lencioso. Uma nova embala-
gem pode ampliar a experiên-
cia de compra do consumi-
dor; é o shelf-appeal, é a im-
portância sobre como o pro-
duto estará na prateleira".

Para Aislan, o segmento
de embalagem flexível terá
um crescimento em seu raio
de atuação. Porém, nota que
a maioria dos convertedores
atuais não mede e nem con-
trola o seu processo de im-
pressão. "O controle de im-
pressão de varáveis é funda-
mental para o setor de im-
pressão. A repetibilidade e
controle do processo são
grandes exigências".

A última apresentação da
manhã foi com a presidente
da Abre (Associação Brasilei-
ra de Embalagem), Gisela
Schulzinger. Com o tema
"Novos tempos exigem novas
atitudes", reforçou que o se-
tor ainda tem um longo ca-
minho a percorrer quando o
tema é inovação.

"Precisamos mudar o mo-
delo mental. Passar a fazer
mais perguntas. A velocidade
do mundo e da tecnologia
estão diretamente ligadas ao
nosso negócio", frisou, dando
uma série de exemplos de
como a tecnologia vem revo-
lucionando os conceitos de
sociedade e como estas mu-
danças atingem em cheio a
indústria, entre elas a de em-
balagens.

O Seminário com reali-
zação e organização de APS
Feiras e ANconsulting teve
apoio de Abflexo/FTA-Brasil,
Abigraf-SP, ABTG, Afeigraf,
ConverExpo Latin America,
ExpoPrint Latin America, Ex-
poPrint Digital e Senai.



C
anon organizou um

evento internacional

para anunciar o

lançamento da nova

Océ Colorado 1640, a primei-

ra impressora de bobina 64"

de largura que incorpora a

nova tecnologia Canon UV-

gel.

Jeppe Frandsen, Executi-

vo Vice-Presidente da Canon

Europa; Mark Lawn, diretor

Graphic & Communications

Group da Canon Europa; Dirk

Brouns, diretor Strategy &

Business Development In-

dustrial & Production  Solu-

tions da Canon EMEA; Gas-

ton Vaessen, International

Product Manager da Canon

Europe; Pierre-Olivier Este-

ban, diretor da  European

TDS & DGS Marketing da

Canon Europa e Mathew

Faulkner, Applications Deve-

lopment Senior Manager,

Graphics and Communica-

tions/AEC and Manufacturing

da Canon Europa foram  en-

carregados de apresentar

aos participantes, dentre os

que se encontrava a revista

La Prensa de la Industria y La

Comunicacion Gráfica, as

vantagens incorporadas  ao

novo equipamento , desta-

cando a produtividade e a

qualidade sobre uma ampla

gama de suportes como os

principais elementos diferen-

ciadores oferecidos pela Océ

Colorado 1640, graças à in-

corporação da tecnologia UV-

gel desenvolvida pela Canon.

ALTA PRODUTIVIDADE
A nova Océ Colorado ofe-

rece uma velocidade de até

159m2/h em aplicações co-

mo paineis publicitários e

bandeirolas de exterior , in-

clusive quando é necessárioo

manter o nível máximo de

qualidade em aplicações pa-

ra interiores o equipamento

oferece uma velocidade de

40m2/h.

A tinta Canon UVgel se fi-

xa instantaneamente ao con-

tactar com o suporte, o que

se traduz em um posiciona-

mento dos pontos de cor mui-

to preciso com um ganho de

ponto mínimo e um consumo

justo de tinta para imprimir

cada passada. O sistema de

curado à baixa temperatura

LED-UV trabalha de forma in-

dependente do cabeçote de

impressão, o que permite um

curado UV uniforme depois

da impressão. As impressões

UV gel secam de forma ins-

tantânea e estão  prontas

imediatamente para seu aca-

bamento ou laminado.A pro-

dutividade se vê reforçada

graças à configuração de

duas bobinas da impressora

Océ Colorado 1640. Isto per-

mite mudar a outro tipo e ta-

manho  de suporte de im-

pressão sobre a marcha, o

que incrementa a produtivida-

de em aplicações que reque-

rem diferentes materiais.

ALTA QUALIDADE
A impressora de grande

formato Océ Colorado 1640

proporciona uma qualidade

de imagem excelente,  garan-

tindo a repetição de trabal-

hos, impressão após im-

pressão. Os pontos precisos

de tinta UVgel oferecem co-

mo resultado imagens muito

definidas com uma ganância

de ponto mínima e sem dis-

torções. Os cabeçotes Canon

UVgel incorporam a tecnolo-

gia patenteada de monitora-

mento dos injetores,  utilizan-

do um sistema de amostra

acústico para detectar e corri-

gir qualquer possível defeito

de funcionamento deles.

Esta impressora dispõe

de um corpo robusto e de

grande rapidez e componen-

tes industriais que assegu-

ram a máxima estabilidade

no manejo dos suportes.

A impressora Océ Colora-

do 1640 constitui uma opção

perfeita para negócios que

necessitem aplicações tanto

de interior como de exterior,

incluindo materiais de pouca

espessura  e sensíveis ao ca-

lor, como são os posters,

bandeirolas, sinalização,

ponto de venda, painéis pu-

blicitários,  autoadesivos em

grande formato e papel pinta-

do. A tinta UVgel é capaz de

reproduzir uma gama de co-

res tão ampla como as tintas

eco-solventes, mas com  o

perfil meio-ambiental e de se-

gurança das tintas látex UV.

Além disso, a tecnologia Ca-

non UVgel reduz o consumo

de tinta em  até 40% se com-

parada com tecnologias se-

melhantes.
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A primeira impressora de bobina que incorpora a nova tecnologia Canon UVgel

Canon anuncia o lançamento da Océ Colorado1640
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Mimaki apresenta uma

impressora híbrida para tecidos
Mimaki  renovou suas

impressoras têxteis diretas

TX300P-1800  e TX300P-

1800B para poder usar tin-

tas de pigmentos como de

sublimação. Assim é

possível empregar uma

mesma máquina para im-

primir diretamente sobre

um leque amplo de teci-

dos sem ter que mudar de

sistema de tinta. Esta no-

va tecnologia, que não era

possível até o momento

supõe toda uma revolução

que melhorará a produtividade e a flexibilidade das impres-

soras têxteis Mimaki.

As impressoras têxteis diretas - TX300P-1800  e

TX300P-1800B podem usar a tinta de pigmentos  TP400

para produzir algodão e cânhamo e a tinta por sublimação

Sb420 para poliéster. Como nenhuma destas classes de tin-

ta necessita água nem vapor no pós-tratamento, as impres-

soras não requerem muito espaço, uma grande quantidade

de água nem um cuidado especial no manejo do tecido im-

presso.

Agfa Graphics lança o novo

fluxo de trabalho Asanti 3,0
Agfa Graphics acaba de lançar a última versão do centro

de produção automatizado e ferramenta de fluxo de trabalho

Asanti 3,0 para empresas de painéis  e sinalização. Além de

oferecer novas funcionalidades, este software também conta

com mais possibilidades de integração e automação para  im-

pressores de grande formato. Asanti 3,0 promete revolucionar

a gestão do fluxo de trabalho completo,  já que combina estas

novidades com a solução de gestão de cor exclusiva da Agfa,

a verificação prévia automática e a nova interface intuitiva.

A versão 3,0 permite a integração com equipamentos de

impressão de terceiros, com soluções MIS e com  as novas

aplicações de sofware da empresa. Uma das novidades da

Asanti 3,0 é IntelliTune. De maneira automática, intelliTune

analisa e melhora a qualidade da imagem, por exemplo, me-

diante a otimização dos tons de pele ou eliminando o ruído, ou

o escalonado e as áreas embaçadas.  

A
Agfa Graphics anun-

ciou o lançamento

de uma impressora

de sublimação de

cores: a Avinci DX3200. O

equipamento para sinali-

zações flexíveis foi desenvol-

vido para oferecer qualidade

de impressão em tecidos à

base de poliéster. A impres-

sora será mostrada na ISA -

International Sign Expo

2017, de 20 a 22 de abril, em

Las Vegas - Estados Unidos,

e também na FESPA 2017,

de 8 a 12 de maio em Ham-

burgo - Alemanha.

A impressora Avinci

DX3200 permite aos usuá-

rios criar impressões de sina-

lizações flexíveis de grande

formato de até 3,2m de largu-

ra, com uma resolução de

até 1440 x 540 dpi. Graças

ao processo dye sublimation,

este equipamento produz im-

pressões vivas e de alta qua-

lidade para aplicações em in-

teriores e exteriores.

SOFTWARE ASANTI
A impressora Avinci

DX3200 vem com o software

Asanti da Agfa Graphics, que

otimiza e automatiza todas

as etapas de preparação,

produção e acabamento dos

produtos de sinalização. Co-

mo pontos principais estão a

automação, o gerenciamento

de cores, o preflighting de

trabalhos e modelos.

O Asanti traz uma série

de recursos essenciais para

gráficas de sinal izações

flexíveis, como a integração

com o Storefront (a solução

da Agfa para o gerenciamen-

to automatizado de lojas

web-to-print e na Internet), o

posicionamento automático

de aros metálicos em ban-

ners e a facilidade de design

de extensões em lona (como

bolsas de ar) para bandei-

ras.

Agfa Graphics lança impressora Avinci DX3200
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Q.I. Press Controls

(QIPC) e Koenig &

Bauer (KBA) mantem

uma exitosa associação

há  duas décadas. Desde então, cada vez

mais clientes da KBA tem eleito os inova-

dores sistemas de QIPC para

aumentar sua qualidade de impressão e

sua eficiência na produção, cortando ao

mesmo tempo custos e resíduos. Hoje em

dia, QIPC é o " provedor preferido " para

os controles automáticos de cor e de re-

gistro, uma colaboração que inclui tanto

os pedidos de novas máquinas - como  a

das rotativas KBA Cortina solicitadas este

mesmo ano por Coldset

Printing Partners, o im-

pressor de periódicos

belga - como as so-

luções de remodelação. O atual projeto de

grande escala para as plantas de im-

pressão do grupo austríaco Mediaprint é

só um exemplo mais que destaca a im-

portância do papel das soluções de remo-

delação. No futuro ambas as empresas

estreitarão mais ainda seu trabalho con-

junto incluindo também, mais além da co-

laboração comercial no setor das rotativas

de jornais, suas atividades digitais de im-

pressão e empacotamento. 

Contiweb apresenta uma
nova identidade da marca

Contiweb apresentou a nova iden-

tidade da marca da empresa, o logo-

tipo e a página web. A mudança da

marca reflete a evolução da empresa

assim como sua visão de futuro.

A mudança da marca da Contiweb

reflete a recente diversificação da

empresa, a exploração de novos seg-

mentos de mercado com um olho no

futuro e oferecer soluções mais efi-

cientes para todos os setores da im-

pressão (www.contiweb.com)

O manual de boas práticas,

" optimized paper handling and

logistics" , acaba de  ser publi-

cado e está disponível como

referência mundial para forne-

cedores, transportadores, con-

vertedores e impressores para

melhorar sua eficiência. O ma-

nual é o resultado de um proje-

to de colaboração que envolve

mais de 30 organizações em

todas as partes da cadeia de

fornecedores de papel e de di-

ferentes processos de im-

pressão e usuários de papel -

seja offset de folha ou rotativa,

rotogravura, flexo ou digital. A

Associação Mundial de Jor-

nais e Editores de Noticias

(WAN-IFRA) é um membro or-

gulhoso do projeto.

O papel tem uma carga

exigente com alto valor econô-

mico, que requer técnicas , fe-

rramentas e instalações espe-

cializadas para o manejo, a

logística, o armazenamento e

a preparação para a im-

pressão. Os substratos são

também o custo único mais al-

to para todas as aplicações de

impressão e envase - qualquer

redução em seus desperdícios

e danos melhora o desempen-

ho econômico e ambiental. 

O manual ilustrado contém

um texto fácil de ler para com-

preender melhor como as mel-

hores práticas são uma ferra-

menta para melhorar o rendi-

mento e a solução de proble-

mas para todos, sejam super-

visores, pessoal operativo,

provedores ou gestores da ca-

deia de fornecimento.

O manual tem um  preço

de 250 euros para a edição im-

pressa, mas está disponível

como um livro eletrônico gra-

tuito; basta registrar-se:

www.ophal.info.

M
ais uma empresa

do segmento edito-

rial está optando

pela tecnologia Ko-

dak em sua pré-impressão.

Em janeiro, a Empresa Jor-

nalística Itaboraí, de Itaboraí

(RJ), responsável pelo título

Diário do Leste, adquiriu o

CTP Kodak  Trendsetter

Q400, em negociação con-

duzida pela Zanatto So-

luções Gráficas.

O equipamento será usado

juntamente com a tecnologia

de chapas livres de processa-

mento Kodak Sonora News.

Além do Diário do Leste,

Empresa Jornalística Itaboraí

presta serviços de impressão

terceirizados, sempre no seg-

mento editorial.

Afirmou Julio Cesar Batis-

ta, sócio-diretor e diretor indus-

trial da Empresa Jornalística

Itaboraí. "Somos um jornal de

veiculação diária, temos clien-

tes importantes que imprimem

seus jornais conosco, e nossa

escolha levou também em

consideração o suporte e tran-

quilidade que a empresa e seu

representante comercial nos

ofereceram, o que foi primor-

dial para nossa operação." 

O CTP Kodak Trendsetter

oferece resolução de 2400 dpi

para formatos de chapa até

724x838 mm. Sua velocidade

pode variar entre 30 a 43 cha-

pas/hora, dependendo da

configuração de velocidade

de entrada de chapa usada (F

speed ou X speed), podendo,

ainda, atingir até 50

chapas/hora na configuração

X speed com sistema Autolo-

ad (alimentação automática). 

Empresa Jornalística Itaboraí

(RJ) investe em CTP Kodak

Trendsetter Q400

Novo manual de referência para a indústria da impressão
"Otimização na manipulação e logística do papel"

QIPC e KBA: uma associação com 20 anos de êxito
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A
ExpoPrint Digital /

FESPA Brasil 2017

registrou 15.154 visi-

tantes únicos, supe-

rando todas as outras três

edições anteriores da feira no

país, reforçando que o Brasil

conta com uma indústria de

impressão forte, competitiva e

pronta para superar todos os

desafios impostos pelo mer-

cado.

O otimismo do segmento é

comprovado pelos depoimen-

tos dos expositores, que de

forma unânime destacaram

que a feira superou todas as

metas estipuladas. Muitos ex-

positores relataram que logo

entre o segundo e terceiro dia

já haviam batido a meta pre-

vista para toda a feira, além

dos contatos que serão trabal-

hados durante o ano.

Lançamentos em im-

pressão digital para os mais di-

ferentes segmentos, como co-

municação visual, sinalização,

têxtil, baixas tiragens, dados

variáveis e muito mais; são so-

luções que transformam os

conceitos de produção das

empresas de impressão.

Alexandre Keese, diretor

da FESPA Brasil, celebra: "A

ExpoPrint Digital / FESPA

Brasil foi um tremendo suces-

so. Foram quatro dias de co-

rredores lotados, profissionais

vindos de todos os estados

brasileiros, visitantes interna-

cionais, todos buscando por

novas tecnologias em hard-

wares, softwares e substratos,

inovações para realmente

conquistar um lugar especial

em seu negócio. O que há de

mais moderno no mundo este-

ve aqui dentro. Estamos com

a missão cumprida."

Neil Felton, CEO da FES-

PA, frisa o sucesso único da

FESPA Brasil: "A FESPA Bra-

sil 2017 é de longe umas das

melhores feiras que já vi no

Brasil ou ao redor do mundo.

Bastava olhar os corredores.

A forma que medimos se uma

feira é boa é pela resposta dos

clientes. E eles disseram de

forma unânime que a feira foi

fantástica. Nós temos aqui a

melhor taxa ao redor do mun-

do de visitante por metro qua-

drado em uma feira. Isto é

fantástico e mostra que a

energia do mercado está mui-

to forte".

OTIMISMO E CONFIANÇA MAR-
CAM EXPOPRINT DIGITAL /
FESPA BRASIL

Michael Ryan, FESPA's

Exhibition Manager - Ameri-

cas, concorda com esta po-

sição. Eduardo Sousa, presi-

dente da Afeigraf, realizadora

da ExpoPrint Digital, relata

sua visão da feira: "O que vi-

mos na ExpoPrint Digital foi a

busca por novas soluções,

ideias e conceitos que serão

integrados nos parques gráfi-

cos do Brasil".

Bernardo de Lima Galvão,

gerente regional de vendas

Brasil da MS Printing Solu-

tions, empresa Parceira de

Soluções da FESPA ao redor

do mundo, conta: " Este ano

foi movimentado, com muito

acesso dos clientes ao nosso

estande; os dias de feira fo-

ram muito positivos. Tivemos

clientes da Argentina, Chile e

Peru visitando nosso estande,

colaborando para reforçar

nosso nome no continente".

O público diferenciado foi

relatado por Edissa Furlan,

gerente de marketing de Artes

Gráficas da HP do Brasil. 

A Mimaki Brasil mostrou no-

vidades bem recebidas, como 

ExpoPrint Digital /

FESPA Brasil 2017

mostrou uma

indústria de

impressão forte e

competitiva



destaca Alexandre Feitosa,
supervisor comercial na Mi-
maki Brasil. Anderson Clay-
ton, gerente de marketing da
Roland DG Brasil, também fri-
sa o público qualificado. Fabio
Cestari, gerente regional da
Serilon, fala da importância da
feira para o mercado.

Com equipamento sendo
apresentado pela primeira vez
no país, a Durst teve êxito na
feira, comenta Ricardo Pi, di-
retor geral da Durst Brasil.

A ExpoPrint Digital mos-
trou-se mais uma vez como a
feira em que a impressão digi-
tal é destaque. Soluções de
impressão comercial focadas
em impressos diferenciados,
customizados, com velocida-
de de produção em baixas ti-
ragens e dados variáveis, esti-
veram presentes. E os exposi-
tores notaram o alto interesse
do mercado em integrar estes
equipamentos em suas em-
presas.

O diretor executivo da Xe-
rox do Brasil, Márcio Mattos,
fala do caminho acertado que
a empresa vem tomando. A
Konica Minolta trouxe novida-
des para a feira em impressão
digital, conta Karen Nakamu-
ra, supervisora de marketing.
As metas previstas para a
T&C foram todas batidas, co-
mo relata Washington Gomes,
coordenador de vendas.

A direção positiva do mer-
cado foi vista por Hadriano
Domingues, diretor de Plane-
jamento e Marketing da Alp-
haprint. Cristiane Borato, su-
pervisora de marketing na OKI
Data do Brasil, relata: "A Ex-
poPrint Digital é uma feira im-
portante para nós da OKI que
focamos no mercado gráfico".

A Ricoh teve uma forte
participação durante a Expo-
Print Digital 2017. Angel Bus-
tamante, diretor de Produção
Printing Business Group da
Ricoh América Latina, esteve

presente, Giuseppe Begnini,
gerente de vendas da EFI
Reggiani, destacou os negó-
cios feitos na FESPA Brasil.
Clément Mateu, CEO do He-
xis Group, esteve no Brasil pa-
ra anunciar uma parceria com
a Sid Signs.

O público profissional
também foi sentido por David
Pachón, CEO da PrintLat e
Heberto Pachon, presidente
da Imidia. Shyamal Desai, ge-
rente de marketing de DuPont
Advanced Printing, esteve no
Brasil para conferir o sucesso
da iniciativa. Para Marina Va-
lente, líder comercial do Ty-
vek: "A feira esteve super mo-
vimentada".

Jorgen Lindahl, gerente de
vendas da SPGPrints, focou
no alto interesse nas tecnolo-
gias de impressão digital. Pa-
ra Fred Desmaret, diretor da
Emball'Iso, que representa a
Arplac: "É uma feira que real-
mente atrai todo o setor de co-

municação visual. O movi-
mento foi muito bom. Para
nossa primeira participação e
parceria com a Mimaki".

O especialista de produto
senior da Sign Supply, Arman-
do Dias, ressalta a FESPA co-
mo palco de inovação. A Alltak
levou para a FESPA Brasil di-
versas formas de pensar a
personalização de ambientes,
como conta o diretor Marcelo
Souss. Marcio Caillaux, gene-
ral manager da Marabu, con-
ta: "Tivemos uma feira muito
boa ". Marcelo Chagas, diretor
de tecnologia da SAi Interna-
tional, também saiu satisfeito
ao mostrar sua tecnologia de
software.

Edsel Lonza, business de-
velopment manager da ITL
LAM, comemorou : "Este ano
foi muito interessante para a
gente ". Quem também colheu
frutos na feira foi o BR Group,
como mostra o diretor comer-
cial Marcos Brambatti.
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CAMBEA 7 
Quatro dias de uma dis-

puta acirrada, alto nível técni-
co e emoção até o final. As-
sim foi o CAMBEA 7, que no-
vamente teve como casa a
FESPA Brasil. A comunidade
do envelopamento promoveu
um grande encontro na feira.

Neste ano, o título ficou
com os gaúchos da Ellite &
Prime, da dupla Pablo de
Castro e Beto Quadros, se-
guidos em segundo lugar pe-
la Fosco e Cia. e em terceiro
pela Gênesis. A dupla vence-
dora, de Santa Maria (RS),
com a emoção em levar o
prêmio para casa.

Marcelo Souss, organiza-
dor do CAMBEA 7, fala dos
resultados: "O CAMBEA é o
maior campeonato de enve-
lopamento do mundo, com
um toque brasileiro. É tudo o
que envolve: o Justin Pate no
CAMBEA Lab ensinando o
pessoal a envelopar; um ní-
vel elevadíssimo no CAM-
BEA Pro; todo mundo baten-
do recorde no CAMBEA Fast
envelopando o capô. 

Alexandre Keese, diretor
da FESPA no Brasil, falou da
importância do torneio: "O
CAMBEA é um campeonato
sensacional, muito bem or-
ganizado, nível técnico incrí-
vel. E o time vencedor agora
vai para a FESPA em Ham-
burgo para o campeonato
mundial, o Wrap Masters. E
tenho certeza que este ano a
taça vem para o Brasil!".

CONGRESSOS EDUCACIONAIS E

FESPA SHOWROOM

A FESPA Brasil 2017 rece-
beu em seus quatro dias de
realização seus Congressos
Educacionais visando impul-
sionar a geração de demanda
dentro do mercado de im-
pressão nacional. Isto aconte-
ce dentro da missão "Profit for
Purpose" - Lucro por Propósi-
to - da FESPA Brasil.

O Auditório ficou lotado
nos quatro dias com profissio-
nais objetivando desenvolver
técnicas e negócios diferen-
tes, entender sobre novos
mercados e tecnologias, tirar
dúvidas, otimizar seus atuais
processos e buscar novos ho-
rizontes.

A Global Química & Moda
foi Patrocinadora do Digital
Textile Conference. O CEO
Felipe Sanchez trata da re-
levância da iniciativa.

Jorgen Lindahl, gerente de
vendas da SPGPrints, conta
sua experiência. Shyamal De-
sai, gerente de marketing de
DuPont Advanced Printing, re-
latou: "A FESPA nos deu uma
fantástica oportunidade para
lançar a nova tinta Artistri para
sublimação".

Jefferson Gomes, gerente
da cidade de Belém (PA),
acompanhou com atenção o
evento.

Rogério, profissional autô-
nomo de Niterói (RJ), veio à
feira na busca de novos negó-
cios e conhecimento. 

Marcelino Junior, produtor
gráfico de Fortaleza (CE), de-
talha: "A gente procura sem-
pre participar das feiras para
estar antenado do que acon-
tece no mercado ".

Os visitantes da FESPA
Brasil presenciaram o FESPA
Showroom, espaço produzido
em parceria com os exposito-
res da feira e com o time da
TopColors. O objetivo era
mostrar as mais variadas apli-
cações que são resultado da
impressão digital. 

MERCADO EM EVOLUÇÃO

CONSTANTE

Dimas Fernando, em-
presário de Pernambuco: "Es-
tou muito entusiasmado com
o tanto de inovação que há
em nosso mercado ". O gráfi-
co Adenio Queiroga, de São
Luis (MA) frisou a tecnologia
presente nos estandes. Ri-
chard Benitez, designer gráfi-
co, veio de Cidade do Leste,

Paraguai, até o Brasil para ver
as novidades existentes para
o seu trabalho.

Eurico de Melo Filho, de
Curitiba (PR), é empresário do
segmento de nanotecnologia e
foi à feira buscar novidades e
ter um panorama do mercado.

A importância da indústria
gráfica é ressaltada por Cintia
Ozório, empresária de Nova

Friburgo (RJ).
Mais depoi-

mentos da quali-
dade da Expo-
Print Digital /
FESPA Brasil
2017 dar-lhe Clei-
ton Ribeiro, ge-
rente comercial
na Bremen Siste-

mas; Ciro de Lima, diretor da
Convertech; Ana Paula Pas-
choalino, diretora da VP Má-
quinas; Carlos Vargas, depar-
tamento comercial da Frem-
plast; Guilherme Vasconce-
los, área de vendas da Shumi;
Edinéia Mates, líder nacional
de vendas da VersaPic; Erica
Medeiros, coordenadora de
vendas da Aplike; Yure Fon-
tes, diretor da TMT; Rogério
Otsuka, gerente de produto
da Sansuy; Edson Lee, ge-
rente da Zumaq; Júlio César,
gerente administrativo da Ex-
fak; Sergio Gotti, diretor co-
mercial da Sertha Brindes, e
Mario Domingues Faria, dire-
tor da MCF Máquinas. Ou vi-
sitantes como Guilherme
Reinheimer, empresário,
Campinas (SP); Lucas Paiva,
empresário, São Paulo (SP);
Eduardo, empresário, São
Luis (MA); Raul Xavier, de-
partamento comercial, Gua-
rulhos (SP); Maurício Eiras
Gomes, empresário, Jundiaí
(SP); Sandra Monteiro, em-
presária, Cuiabá (MT). 

A próxima edição da Expo-
Print Digital / FESPA Brasil
está marcada para o mês de
março de 2019, novamente na
cidade de São Paulo. 





Infinitas aplicações de DuPont
Tyvek  foram tema de palestra
na FESPA Brasil

Na FESPA Brasil 2017, as indústrias

gráfica e têxtil tiveram acesso a infor-

mações sobre DuPont Tyvek, material de

longa vida útil, que é difícil de rasgar, é le-

ve, impermeável e 100% reciclável. Suas

inúmeras aplicações foram apresentadas

pela líder Comercial da DuPont, Marina

Valente, responsável pelos segmentos

Gráficos, de embalagens para transporte

e produtos médicos feitos em Tyvek. 

Marina abordou os tipos de im-

pressões possíveis com Tyvek, dos mé-

todos tradicionais aos digitais, além de

indicar as melhores máquinas. 

A Ricoh Latin America
apresenta seu Grupo de
Comunicações Gráficas

A Ricoh Latin America anunciou o

lançamento de seu grupo de Comuni-

cações Gráficas (Graphics Cominica-

tions) no âmbito da ExpoPrint Digital. 

A Ricoh, uma companhia global de

tecnologia, tem como parte de seu

portfólio, soluções focadas no segmen-

to das artes gráficas, abrangendo os ra-

mos Editorial, de Impressões Especiali-

zadas (Embalagens e Etiquetas) Sibali-

zação, Impressão Comercial e Estudos

Criativos. Através da inspiração e ino-

vação, a Richo fornece as mais valiosas

soluções.

SPGPrints destaques no
segmento da impressão têxtil
digital

A SPGPrints está há mais de 69 anos

no mercado de sistemas de impressão

para o setor têxtil. Criou o processo de

impressão rotativa têxtil em 1963, e ago-

ra, com impressoras PIKE e JAVELIN se

torna referência na impressão digital. Es-

se é um compromisso da empresa com

os seus mercados e por isso, continua

inovando com lançamentos e investi-

mentos, sempre um passo a frente nas

novas tecnologias. Também mostrou um

programa de consumíveis que abrange

todas as etapas do fluxo de trabalho de

uma empresa.

A  Konica Minolta Business Solutions

do Brasil na ExpoPrint Digital 2017 fe-

chou vendas e prospectou novos negó-

cios em companhias de impressão pro-

mocional, editorial e comercial de todo o

Brasil.

O principal destaque ficou por conta

da impressora digital colorida Accurio-

PRESS C2070P, exposta pela primeira

vez em um evento no Brasil e que marca

a chegada de uma nova linha de equipa-

mentos no país. Um dos diferenciais fica

por conta da flexibilidade de mídias que

podem ser usadas, cujas gramaturas vão

de 62 a até 350 g/m2. 

Para assegurar qualidade de cor, a

Série AccurioPRESS está equipada com

sistema Konica Minolta Imager Controller

IC-603, que permite realizar tarefas como

geração de perfis ICC, identificação e co-

rreção de variações de cores, e suporte a

dados de arquivos PDF de modo nativo. 

A Konica Minolta também lançou du-

rante a ExpoPrint Digital 2017 o espectro-

densitômetro FD-5BT, um equipamento

que traz, como um de seus principais di-

ferenciais, o uso de lâmpada LED (em

vez da tradicional lâmpada de tungstênio)

permitindo obter maior facilidade na pa-

dronização e repetibilidade nas con-

dições de medição, eliminando o aqueci-

mento e, portanto, possíveis desvios na

captura.   

Além da nova AccurioPRESS

C2070P, a Konica Minolta apresentou so-

luções consagradas, como a bizhub

PRESS C1100, equipamento colorido pa-

ra alta produtividade que pode atingir até

100 páginas/minuto (formato A4) à reso-

lução real de 1200x1200 dpi. 

Também mostrou a tecnologia de cor

e alta definição da bizhub PRESS C71hc.

Para gráficas que precisam de produtivi-

dade P&B, foi apresentada a bizhub

PRESS 1250P, com equipamento ideal

para o segmento editorial que conta com

velocidade de 125 páginas/minuto e ex-

celente definição de traçados.  Sua tecno-

logia permite imprimir fontes e imagens

muito pequenas, mantendo os detalhes e

a legibilidade. 

Negócios fechados e grande visitação da Konica Minolta na ExpoPrint Digital 2017

A Roland DG Brasil é uma unidade de negócios da Roland

DG Corporation empresa japonesa de fabricação de impresso-

ras de jato de tinta de grandes formatos e equipamentos de cor-

te e de soluções industriais para sinalização, artes gráficas, en-

velopamento de veículos, impressão UV, fotografia, gravação e

modelagem 3D. 

"Para a Roland é muito importante participar da primeira feira

do ano ExpoPrint Digital/Fespa Brasil. Nela teremos a oportunida-

de de também iniciar 2017 expondo lançamentos da empresa pa-

ra os segmentos  Sign (SG), de brindes (LEF) e Têxtil  (XT e RT)

com o melhor custo-benefício. Com isto, estaremos próximos a

nossos clientes e prospects buscando aquecer o mercado de im-

pressão de grandes formatos e oferecendo produtos e serviços

para quem busca não só um fornecedor, mas um parceiro que os

ajudará a aumentar sua lucratividade", explica Anderson Clayton,

gerente de marketing da Roland DG do Brasil. 

Roland DG, novidades para os segmentos Têxtil e Sign 

LLaa  PPrreennssaa

agenda

30



LLaa  PPrreennssaa

agenda

31

La La PPrensarensa Indústria Gráfica, Marketing e Gestão Documental.

Editora

ALBORUM, S.L.

Dr. Esquerdo, 105. 28007 Madrid (Espanha).

Telf.: +34 91 309 65 20.

www.laprensalatinoamerica.com 

Diretor

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Publicidade

Rosângela Pacheco Telf.: (043) 9989-0847

Jean Frédéric Pluvinage Telf.: (11) 3413-3998.

laprensa@alborum.es

laprensabrasil@gmail.com

Depósito Legal

M-1685-2015

"Os textos desta revista foram escritos ao abrigo
do novo Acordo Ortográfico"

• La Prensa da Indústria Gráfica, Marketing e Gestão Docu-

mental não é responsável pelas opiniões dos seus colaborado-

res, sendo o último responsável por elas.

• O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzida sem a

permissão por escrito do editor.

EURO

GRAPHIC

PRESS

Membro da Associação Europeia de revistas da Indústria Gráfica

A
ExpoPrint Latin Ame-

rica 2018 está a um

ano de seu início. O

maior evento de im-

pressão das Américas conti-

nua trilhando um caminho de

conquistas para reforçar seu

papel fundamental dentro da

indústria de impressão. A 12

meses de abrir suas portas,

está com 88% de seu espaço

ocupado, número que

também leva em conta o es-

paço da Converexpo, feira no

setor de conversão de rótulos

e embalagens que acontece

paralelamente à ExpoPrint.

As feiras ocorrem entre os

dias 20 e 24 de março de

2018 nos Pavilhões Azul e

Branco do Expo Center Nor-

te, em São Paulo. Será um

momento de levar ao mundo

a mensagem de que a indús-

tria de impressão é forte, está

evoluindo tecnologicamente

como nunca antes e segue

com papel fundamental na

sociedade.

Players globais de im-

pressão já confirmaram pre-

sença na feira, representan-

do toda a cadeia de produção

do impresso, desde o proces-

so de pré-impressão, em es-

pecial os softwares, passan-

do pela impressão dos mais

variados segmentos - edito-

rial, comercial, embalagem e

rótulos, flexografia, têxtil - e

ainda opções em acabamen-

tos, suprimentos, acessórios,

periféricos e serviços.

Em 2018, a ExpoPrint La-

tin America chega à sua quar-

ta edição. A feira realizada

pela Afeigraf (Associação dos

Agentes de Fornecedores de

Equipamentos e Insumos pa-

ra a Indústria Gráfica) aconte-

ce a cada quatro anos e é

considerada um grande mo-

mento do mercado de im-

pressão mundial. Para a pró-

xima edição, a novidade é a

ConverExpo, feira realizada

pela Abflexo/FTA-Brasil (As-

sociação Brasileira Técnica

de Flexografia) que vai apre-

sentar soluções aos setores

de conversão de embalagens

e rótulos. As feiras possuem

promoção e organização da

APS Feiras.

A Electronics For Imaging, Inc.

participará da feira SinoCorruga-

ted 2017, um dos maiores eventos

do mercado de papelão ondulado

que será realizado no novo Centro

Internacional de Exposições de

Xangai, China, de 11 a 14 de abril.

a EFI apresentará amostras pro-

duzidas com a nova EFI Nozomi

C18000, a impressora LED de

passagem única para embalagens

de papelão ondulado que é capaz

de imprimir até 9 mil placas de 80

cm x 60 cm por hora. Um mural de

vídeos dessa impressora de 1,8 m

de largura será o destaque do es-

tande. 

Também será apresentada a

versão mais recente do EFI Corru-

gated Packaging Suite, que conta

com um sistema central avançado

MES (Manufacturing Execution

System) e proporciona uma gran-

de variedade de tecnologias para

o gerenciamento de negócio de

papelão ondulado e cadeia de for-

necimento, bem como análise de

dados em tempo real, acessibilida-

de móvel, relatórios e muito mais.

O Suite, com um único fornecedor

e um único sistema, atende às ne-

cessidades comerciais reais das

empresas de papelão ondulado:

redução de custos, otimização da

produtividade e aumento da lucra-

tividade.

A data da Drupa 2020  adianta  uma semana
A realização  da feira mais importante do mundo no setor das artes gráficas adianta uma

semana. Desta forma, a Drupa será realizada na quarta-feira   dia 16 de junho à quinta-fei-

ra 26 de junho de 2020. O comitê da Drupa e a Messe Dusseldorf  tomaram esta decisão na

reunião do  dia 15 de fevereiro de 2017. O fator decisivo para esta mudança  nas datas (que

inicialmente era de 23 de junho a 13 de julho de 2020) coincidem com o começo das férias

de verão em alguns países europeus e também em distintos lander alemães. Ao adiantar as

datas, Messe Dusserldorf concordou com os pedidos de expositores e visitantes.

A um ano de seu início, ExpoPrint Latin America 2018 comprova em

números posição de maior evento de impressão das Américas

Impressora Nozomi e o Corrugated

Packaging Suite na

SinoCorrugated 2017 
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