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O ano de 1999 foi lança-

do. O InDesign foi apresen-

tado ao mundo após a revo-

lução da editoração eletrôni-

ca, quando a ciência da

computação e a publicação

impressa se tornaram mais

acessíveis a todas as pesso-

as. Pela primeira vez, indiví-

duos, empresas e organi-

zações (grandes e peque-

nas) foram capazes de pro-

jetar, distribuir e publicar di-

retamente quase qualquer

conteúdo sem esforço. As

primeiras versões do InDe-

s i g n

avançaram

no setor

graças à

sua compa-

t i b i l i d a d e

com fontes

OpenType

e funções

de trans-

p a r ê n c i a ,

além do alinhamento das

margens ópticas. Embora o

InDesign não tenha sido o

primeiro a oferecer uma so-

lução de layout, a ferramen-

ta focou

em forne-

cer aos

profissio-

nais cria-

tivos as

primeiras

i n o -

v a ç õ e s

da indús-

tria. Na-

quela época, o InDesign era

o primeiro aplicativo de la-

yout que permitia que os edi-

tores projetassem com

transparência.

Hoje, o InDesign conti-

nua a lançar inovações que

um dia também parecerão

cotidianas. Componentes

preditivos de design, com al-

goritmos inteligentes do

Adobe Sensei, tornarão os

designers mais produtivos e

mais rápidos do que antes.

O Content-Aware Fit, uma

função baseada no Adobe

Sensei, determina de forma

inteligente o ponto focal e re-

carrega automaticamente as

imagens para se ajustar ao

design de um documento.

Premiada  a tecnologia do Hybrid VDP. A solução HYBRID VDP de Hybrid Software

foi premiada por o 2019 InterTech Technology Award, oferecido pela Printing Industries of America (PIA

Ao longo de mais de 30 anos, o InterTech Technology Awards reconhece o desenvolvimento de

tecnologias que têm um grande impacto nas comunicações gráficas e nos setores relacionados. Mais de

80% das tecnologias que recebem um prêmio obtêm sucesso comercial no mercado.

20 anos de Adobe InDesign
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M
uitos comentam
sobre as dificul-
dades de se
empreender no
Brasil; taxas,

impostos, prazos para impor-
tação e burocracia são temas
sempre lembrados. É muito
comum também menciona-
rem que, devido a essas difi-
culdades, uma empresa bra-
sileira só atinge seu grau de
maturidade após sete anos
de atuação sólida. 

Então, o que falar sobre
uma história de mais de qua-
tro décadas trabalhando não
somente com importação e
comercialização de itens de
tecnologia, como também de
investimento na produção lo-
cal através de uma linha pró-
pria de manufatura? 

Ao longo de 41 anos que
foram completados no mês
de outubro, a Sunnyvale su-

perou muitos desafios, mas
colheu inúmeras conquistas,
tornando-se uma das princi-
pais referências no Brasil na
comercialização e desenvol-
vimento de soluções de auto-
mação para codificação in-
dustrial, embalagens, siste-
mas de inspeção e controle
qualidade, automação nos
processos de paletização,
pós-venda e serviços de téc-
nicos de instalação e manu-
tenção próprios, especializa-
dos em cada uma dessas
áreas.

Fundada em  São Paulo
em 24 de outubro de 1978
pelo Sr. Luiz Mititomo Nishi-
kawa, a Sunnyvale desde o
princípio manteve o foco na
importação, revenda e pres-
tação de serviço com foco em
equipamentos de alta tecno-
logia para atender as neces-
sidades que o mercado brasi-

leiro começava a apresentar.
Mais do que isso, primou
sempre pela escolha de par-
ceiros renomados, cuja quali-
dade dos produtos é ampla-
mente reconhecida em todo o
mundo. 

É o caso da Domino, Fox-
jet, Sic Marking, Digi, Fugi,
Anritsu, Webomatic, entre ou-
tras.

PREPARANDO-SE
PARA O FUTURO

Em mais de quatro déca-
das, o mercado mudou. Os
processos se tornaram mais
automatizados, os equipa-
mentos ganharam design
compacto e, na contramão,
tornaram-se mais velozes e
assertivos. Além disso, o no-
vo milênio também abriu no-
vas possibilidades de negó-
cios por meio de tecnologias
disruptivas, que unem efi-

ciência de hardware e inte-
ligência de software. Ou seja,
o novo se faz presente, e é
preciso estar preparado para
seguir adiante. 

Dessa forma, como uma
empresa que nunca parou de
se reinventar, a Sunnyvale
anunciou, em 2018, o início
de uma reestruturação admi-
nistrativa, com mudanças em
sua diretoria e ampliação de
alguns focos de negócios.

Claudia Nishikawa está à
frente da Diretoria Geral da
empresa, capitaneando algu-
mas mudanças importantes
para preparar a Sunnyvale
para os novos desafios do
mercado, coordenando mais
de 150 colaboradores diretos
e uma infraestrutura que reú-
ne escritório administrativo
em São Paulo e uma fábrica
com 10 mil m2 em Itaquaque-
cetuba. 

A DIC Corporation as-
sinou um acordo definitivo
para adquirir o negócio
global de pigmentos da
BASF, conhecido como

BASF Colors & Effects
(ECB).

A aquisição expandirá o
portfólio da DIC como fabri-
cante global de pigmentos,

incluindo aqueles para dis-
plays eletrônicos, cosméti-
cos, revestimentos, plásti-
cos, tintas e aplicações es-
peciais, criando um forne-

cedor de pigmentos de
classe mundial que oferece
aos clientes uma gama ain-
da mais ampla de soluções
versáteis

Sunnyvale comemora 41 anos em outubro

A DIC Corporation adquirirá o negócio global 

de pigmentos da BASF
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D
iante de
um setor
que conti-
nua pas-

sando por uma pro-
funda transfor-
mação, nenhuma
impressora pode
deixar passar qual-
quer oportunidade
de otimizar seus
processos e aumen-
tar sua eficiência. As
execuções cada vez
mais curtas são a di-
retriz atual: pedidos
maiores são divididos em vá-
rios trabalhos menores, com
conteúdo e agendas diferen-
ciados, enquanto a maioria
dos portais de impressão na
web gera um grande número
de trabalhos pequenos e o vo-
lume de produtos personaliza-
dos continua a aumentar. Tu-
do isso aumenta os requisitos
mais altos do que nunca e
uma carga de trabalho ainda
maior para sua área de pré-im-
pressão. É necessário proces-
sar mais arquivos e entregar
mais chapas ou trabalhos de
impressão digital para a planta
de impressão em menos tem-
po para evitar a interrupção
das máquinas de impressão.
O fluxo de trabalho e seu po-
tencial de otimização assu-
mem a função preponderante.
Aqui está a chave para melho-
rar a eficiência geral do equipa-
mento (OEE) para suas ope-
rações de impressão. A otimi-
zação em massa representa
uma opção atraente aqui que
pode ajudá-lo a aumentar de
maneira sustentável a eficiên-
cia do seu fluxo de trabalho e
economizar tempo e dinheiro.

OTIMIZAÇÃO EM MASSA PARA

AUMENTAR A EFICIÊNCIA

A otimização em massa é

uma estratégia que
permite que você
aproveite as infor-
mações conheci-
das de todo o tra-
balho em anda-
mento, para poder
produzi-las da ma-
neira mais eficiente
e com a quantidade
mínima de recur-
sos. As aborda-
gens e possibilida-
des ao implementar
a otimização em
massa são diver-

sas. Além do trabalho em lo-
tes, com grupos de trabalho
criados automaticamente com
base em certos critérios, a oti-
mização de arquivos e folhas
também oferece vantagens
tangíveis nesse campo. A au-
tomação e o uso de software
inteligente garantem a pre-
cisão e a velocidade do pro-
cesso necessárias, para que a
intervenção do operador seja
minimizada.

A primeira etapa desse
processo é otimizar os arqui-
vos para garantir que todos os
arquivos e conteúdos forneci-
dos pelo cliente possam ser
reproduzidos sem problemas
ou erros em todos os proces-
sos de impressão relevantes
para o trabalho. O software de
pré-verificação de PDF é um
software típico de otimização
de arquivos que compara au-
tomaticamente os arquivos
com os perfis de pré-verifi-
cação selecionados, que po-
dem ser baseados nos
padrões do setor ou definidos
pelo usuário, e informa qual-
quer desacordo ou erro. O
Preflight +, que incorpora todo
o poder de pré-teste do pdfTo-
olbox a partir de callas, é inte-
grado ao fluxo de trabalho
KODAK PRINERGY. Ele não

apenas identifica erros e pro-
blemas, mas também corrige
arquivos automáticamente
sempre que possível.

As impressoras que ofere-
cem a seus clientes a opção de
colaborar com o sistema de
portal de teste remoto KODAK
INSITE acoplado ao fluxo de
trabalho PRINERGY podem
usar o INSITE para fornecer re-
latórios de pré-teste gerados
pelo PRINERGY Preflight +.

A MANEIRA RÁPIDA E CONFIÁVEL

DE OTIMIZAR FOLHAS IMPRESSAS

A otimização das especifi-
cações gira em torno da com-
binação de várias obras na
mesma folha ou da divisão
das obras entre várias folhas,
para atender aos prazos mais
rigorosos e, ao mesmo tempo,
minimizar os custos de pro-
dução e material. Quando se
trata de tirar o máximo provei-
to dos recursos disponíveis
para o seu negócio, a otimi-
zação das especificações é
essencial. A otimização de
processos e custos, agrupan-
do tarefas que compartilham
atributos de produção comuns
(por exemplo, data de entre-
ga, máquina de impressão,
substrato, tintas, revestimen-
to, tipo de acabamento etc.) é
uma questão altamente com-
plexa, especialmente se os
trabalhos afetados para ser
concluído em um período es-

pecífico. Os métodos tradicio-
nais de planejamento manual
não apenas exigem muito
tempo, mas são inflexíveis e
expostos a erros. Felizmente,
hoje existem soluções inteli-
gentes e de alto desempenho
para esses propósitos que
apenas alguns anos atrás pa-
receriam impossíveis.

O Planejamento Dinâmico
de Impressão aproveita o po-
der de processo do PRI-
NERGY Cloud e a inteligência
artificial para gerar projetos de
impressão, além de um plano
de produção que faz uso oti-
mizado da capacidade dis-
ponível das máquinas de im-
pressão no menor tempo
possível. No caso de alte-
rações de última hora nas
condições de impressão, o
Dynamic Print Planning pode
fornecer um plano atualizado
quase imediatamente.

Esta solução de otimi-
zação de folhas avançada e
de alto desempenho está inti-
mamente integrada ao fluxo
de trabalho PRINERGY. Por-
tanto, é possível configurar
fluxos de agrupamento de tra-
balho com diferentes níveis de
automação, incluindo proces-
sos 100% automáticos que
partem de um grupo de trabal-
hos recebidos online ou por
meio de um sistema MIS, ou
também criados da maneira
tradicional.

Aumente a eficiência do seu fluxo de

trabalho através da otimização inteligente

Por Patrick Kerr

gerente global de

produtos da Divisão

de Software Kodak,

Eastman Kodak

Company
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Qual é um dos maiores
desafios no combate às ame-
aças atuais de segurança ci-
bernética que as impressoras
precisam entender?

É importante que as im-
pressoras, principalmente pe-
quenas e médias empresas,
não negligenciem o risco de
um ataque. Tendemos a pen-
sar que apenas marcas de re-
nome são afetadas devido à
grande cobertura da mídia a
que estão sujeitas, mas isso
não significa que isso não
possa acontecer com uma
empresa desconhecida. Os
hackers não discriminam ta-
manho ou reputação. De fato,
estatísticas recentes de segu-
rança mostram que as peque-
nas empresas sofrem mais
vazamentos de dados (58%).

Os hackers perceberam
que a parte mais vulnerável
de uma rede de computado-

res é o ser humano. Eles en-
tenderam que não precisam
mais se preocupar em usar
ferramentas sofisticadas para
explorar redes de computa-
dores quando precisam ape-
nas esperar que uma pessoa
abra as portas. E, em muitos
casos, a porta pela qual pas-
sam é a conta de e-mail de
um funcionário.

O objetivo desses e-mails
maliciosos é induzir os usuá-
rios a abrir anexos ou clicar
em um link que leva a um site
infectado. Quando obtêm
acesso aos recursos de uma
empresa, podem roubar infor-
mações ou paralisar as ope-
rações comerciais.

Qual é o impacto desses
ataques cibernéticos nas im-
pressoras?

A natureza desses ata-
ques pode variar. Por exem-

plo, campanhas de phishing
ou phishing geralmente são
projetadas para instalar mal-
ware que pode causar vários
problemas para uma empre-
sa. O malware é capaz de
bloquear o acesso a compo-
nentes vitais de sua rede e
transformá-lo em refém até
que a empresa decida pagar
um resgate ao hacker e pos-
sa alterar partes específicas
que desativam todo o siste-
ma. Há também "spyware",
spyware que obtém infor-
mações furtivamente, trans-
mitindo dados do seu disco rí-
gido. De qualquer forma, é
uma dor de cabeça para a
empresa atacada, pois inte-
rrompe suas operações en-
quanto trabalha para se recu-
perar do ataque. O tempo ne-
cessário e o custo envolvido
dependem da gravidade da
incursão. Um relatório recen-
te da Chubb Insurance indica
que as perdas médias de re-
cuperação de uma empresa
de um ataque cibernético
chegam a US $ 400.000, o
que pode significar o fim das
pequenas e médias empre-
sas (PMEs).

Além do custo da de-
monstração de resultados, is-
so pode prejudicar a repu-
tação da sua empresa e que-
brar a confiança de seus
clientes. É fácil imaginar as
consequências se seus siste-

mas internos foram afetados.
Um funcionário, por engano,
abre um link em um email que
é familiar, mas que libera um
arquivo malicioso que blo-
queia servidores que contêm
os valiosos arquivos de im-
pressão de seus clientes. Se
você tiver sorte, resolver esse
problema pode ser apenas
um incômodo; No entanto,
também pode levar dias ou
semanas para recuperar-se
dos danos, com uma consi-
derável perda de tempo e re-
cursos financeiros, além da
insatisfação do cliente.

Que medidas práticas as
impressoras podem começar
a tomar hoje para reduzir o ris-
co de um ataque cibernético?

É importante entender
que o custo do aumento da
proteção e do fortalecimento
da segurança da rede pode
ser muito menor do que o
custo da resolução de um in-
cidente de segurança depois
que um ataque é cometido.
Sem dúvida, temos que pen-
sar sobre o mesmo, como fa-
zemos com o seguro dos veí-
culos de entrega da empresa
ou com as medidas de incên-
dio das instalações de pro-
dução. A única diferença na
melhoria da segurança da re-
de é que estamos mitigando
ativamente o risco de vaza-
mento de informações.

O que os impressores devem saber sobre os desafios

atuais de segurança cibernética e como podem

proteger melhor suas organizações
Todos os anos, o impacto de

ataques cibernéticos contra em-

presas de todos os tamanhos é

maior. Estima-se que os danos

causados pelos crimes cibernéti-

cos cheguem a 6 bilhões de dóla-

res anualmente até 2021. Os cibe-

rataques não discriminam por se-

tores industriais, por isso é essen-

cial que os prestadores de ser-

viços de impressão levem essa

ameaça a sério ao investir em no-

vos equipamentos de impressão.

Além disso, em um setor domina-

do por pequenas e médias empre-

sas, o problema se torna mais rele-

vante se levarmos em conta que

mais de 60% das vítimas de vaza-

mento de informações em 2017

eram empresas com menos de

1000 funcionários.

O diretor de gerenciamento
de produtos da divisão
Kodak Software da
Eastman Kodak Company,
Stephen Miller, discute os
maiores desafios de
segurança cibernética e
como as impressoras
podem proteger suas
organizações.
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Recomendamos a adoção

dessas três medidas a partir

de hoje:

1.
Isole os dados críticos

para os negócios.

Não basta fazer um

mero backup dos dados:

você precisa saber quais são

os dados críticos para seus

processos e operações de

negócios. Quando você sou-

ber disso, você deve isolar

esses dados com um softwa-

re que permita automatizar o

processo de armazenamento

de dados críticos para os

negócios fora da empresa.

Se o hacker não pode vê-los,

ele não pode acessá-los.

2.
Instrua e treine fun-

cionários. O treina-

mento da equipe é vi-

tal. Atualmente, 90% dos ata-

ques entram pela grande por-

ta através de golpes de phis-

hing. Embora você encontre

excelentes conselhos on-line,

você pode contratar um con-

sultor externo para treinar

sua organização em como se

defender contra esse proble-

ma.

3.
Considere opções pa-

ra colocar dados e

sistemas críticos fora

da empresa. Além de isolar e

proteger dados comerciais

críticos, você pode conside-

rar colocar esses dados fora

da rede local em um ambien-

te muito mais seguro. Por

exemplo, você pode hospe-

dar seu software e seus da-

dos em um ambiente de nu-

vem seguro.

Como a Kodak ajuda as
impressoras a proteger suas
redes contra ameaças exter-
nas?

Redes de computadores,

como as que você usa diaria-

mente para operar seus

negócios de impressão, fo-

ram projetadas para compar-

tilhar informações natural-

mente. Quando uma rede de

computadores compartilha in-

formações, os computadores

são vinculados através de

"compartilhamentos de rede"

e passam as informações de

um dispositivo para outro.

Quando não está danificado,

cria as incríveis eficiências

comerciais que considera-

mos óbvias hoje. Obviamen-

te, a mesma rede interconec-

tada também pode ser usada

para transmitir rapidamente

um vírus pernicioso, projeta-

do para paralisar sua capaci-

dade de operar os negócios.

Na Kodak, abordamos es-

se problema da engenharia

de software, através do que é

conhecido como segmen-

tação de rede. Parte dessa

abordagem é isolar os dados,

pois, se o hacker não puder

ver os arquivos, ele não po-

derá acessá-los. Com a ofer-

ta SaaS (software como ser-

viço) da Prinergy, temos um

agente em nuvem Prinergy

instalado no servidor Prinergy

e que atua como um canal

criptografado para sua conta

de armazenamento em nu-

vem seguro. No caso de im-

pressoras que usam o Pri-

nergy VME com serviços ge-

renciados, os arquivos são

excluídos da rede local e en-

viados pela Internet para sua

conta de armazenamento em

nuvem, onde várias cópias

são feitas automaticamente e

armazenadas com segu-

rança em dois data centers

separados do Microsoft Azu-

re.

Da mesma forma, nossos

Serviços gerenciados Kodak

Prinergy, que pertencem à

categoria de IaaS (infraestru-

tura como serviço), permitem

que as impressoras acessem

as melhores ferramentas de

segurança do mercado, que

ajudam a fortalecer sua rede

e melhorar a eficiência das

operações. redundância e

disponibilidade.

Os serviços oferecidos

pelo Prinergy têm a vanta-

gem de serem hospedados

na plataforma Microsoft Azu-

re, em cuja pesquisa de se-

gurança a Microsoft investe 1

bilhão de dólares por ano,

uma quantia muito maior do

que qualquer empresa pode-

ria dedicar para contratar

contratar um especialista se-

gurança. Além dos recursos

de segurança oferecidos pela

Microsoft, a Kodak trabalha

com a Wipro, fornecedora lí-

der de serviços de segurança

de TI, para realizar ava-

liações trimestrais de risco e

segurança e testes de pene-

tração de todos os datacen-

ters da Microsoft que hospe-

dam o software Kodak Pri-

nergy.

Por fim, a segurança re-

quer a implementação de ca-

madas adicionais de pro-

teção. Dada a necessidade

de as empresas ficarem à

frente das ameaças à segu-

rança em constante evo-

lução, a vantagem de pular

para a nuvem em busca de

segurança também significa

que você sempre pode apro-

veitar as ferramentas e pro-

cessos mais recentes para

manter seus dados protegi-

dos e seus negocios.
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A
mudança estrutu-

ral ocorrida nos úl-

timos anos trans-

formou completa-

mente o setor de

acabamentos, favorecendo

uma maior diversificação.

Nesse contexto complexo e

difícil, nossos clientes exigem

inovações tecnológicas contí-

nuas, adequadas aos novos

requisitos. A Müller Martini

está comprometida com o de-

senvolvimento da tecnologia

digital e a integração com ba-

se no conceito Finishing 4.0,

em vista da queda no volume

de tiragens e das oportunida-

des oferecidas pelas moder-

nas máquinas de impressão.

Diante dessa situação, é es-

sencial ter um fluxo de trabal-

ho contínuo sem intervenção

manual para várias apli-

cações de acabamento com

manipulação ideal de formas

variáveis e personalizadas.

"Touchless Workflow" é o

conceito com o qual a Müller

Martini garante o gerencia-

mento automático de proces-

sos e dados de produção,

além de uma conexão de re-

de completa de suas insta-

lações. Esse sistema de tra-

balho inclui praticamente to-

das as fases da produção:

entrada de pedidos, prepa-

ração do trabalho, tarefas de

pré-impressão, produção e

remessa. Somente isso per-

mite que uma empresa apro-

veite ao máximo uma co-

nexão de rede e execute uma

ordem de serviço de maneira

mais simples, rápida e econô-

mica. Um exemplo: com o

sistema de produção de livros

digitais SigmaLine, são gera-

dos blocos de livros persona-

lizados em sequência, com-

pletamente diferentes em

conteúdo, número de pági-

nas, formato e espessura, em

tiragens de cópia única. Des-

sa forma, Müller Martini mos-

tra que o slogan "PDF in, bo-

ok out" agora também pode

ser entendido como "PDF in,

book custom out".

Os sistemas de costura di-

gital embuchado Presto II Di-

gital e Primera MC Digital

descobrem novas possibilida-

des no campo de aplicações

costuradas embuchado e

abrem as portas para novos

segmentos de mercado. Com

essas instalações, por exem-

plo, revistas, catálogos e ma-

terial educacional personali-

zado podem ser produzidos

com eficiência e com um alto

nível de qualidade. Essas ins-

talações são as mais adequa-

das para o manuseio econô-

mico de um grande número

de pedidos, com pequenas ti-

ragens e diferentes parâme-

tros de produção. Graças aos

sistemas de alimentação mo-

dulares, as linhas costuradas

embuchado são facilmente

integradas a qualquer pro-

cesso de produção digital. As

formas offset e digital são

adequadas para essas lin-

has, aumentando a eficiência

dos sistemas e garantindo

maior rentabilidade.

Uma palavra-chave im-

portante é "Livro de um". A

Müller Martini já reagiu a essa

tendência e desenvolveu a

versão digital da encuader-

nação em rústica Alegro, que

permite produzir produtos di-

gitais, impressos com o pro-

cedimento tradicional ou com

uma combinação dos dois

métodos (produção híbrida).

Também digna de nota é

a combinação da máquina de

encadernação Vareo com a

InfiniTrim, uma guilhotina tri-

lateral com um conceito ino-

vador de acionamento, trans-

porte e corte. A Müller Martini

desenvolveu uma solução re-

volucionária para a guilhotina

tri lateral com "Touchless

Workflow", que não só con-

vence graças a uma tecnolo-

gia que fornece uma ope-

ração separada de cada

grampo e lâmina, mas garan-

te que cada produto indivi-

dual esteja corretamente po-

sicionado e receba a pressão

ideal . Graças à combinação

perfeita do encadernador de

brochura Vareo com o siste-

ma Connex, é possível co-

nectar todas as fases, co-

meçando com o arquivo PDF

para reunir as informações do

livro. Os dados relacionados

ao formato e ao pedido são

fornecidos pela máquina de

impressão digital. O livro ex-

clusivo é impresso na bobina

e transformado em um bloco

de livros, que recebe uma ca-

pa no livro Vareo e depois é

cortado com o formato final

na guilhotina trilateral Infini-

Trim. O tamanho, a espessu-

ra e o conteúdo de cada livro

podem variar e todas as con-

figurações são totalmente au-

tomáticas.

A Müller Martini também

projetou um novo alimentador

de proteção que permite pro-

duzir blocos de livros indus-

triais com proteções e reforço

de alta qualidade em tiragens

de cópia única, graças à com-

binação Vareo / InfiniTrim.

Com a nova solução com-

pacta VBA / Vareo / Infini-

Trim, a Müller Martini agora

garante que os blocos de liv-

ros com proteções e reforços

possam ser produzidos on-li-

ne, mesmo em tiragens muito

pequenas. Para encaderna-

doras, a recém-concebida

configuração da máquina,

que segue a filosofia Finis-

hing 4.0 da Müller Martini,

oferece a grande vantagem

de poder produzir tiragens

mínimas com até apenas 1

cópia por trabalho, não ape-

nas na área rústica, mas

também na capa dura , consi-

deravelmente mais barato.

Acabamento 4.0 por Müller Martini
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A
versão atual do soft-

ware Compucut foi

especialmente proje-

tada de acordo com

os requisitos do sistema Pace

com rotação automática.

Além disso, a nova versão in-

clui a opção de contra-corte,

projetada para eliminar bor-

das mal definidas e excesso

de partículas de papel. Como

as bordas dos cortes diantei-

ros em relação à lâmina são

geralmente mais ásperas,

agora a posição da lâmina gi-

ra 180 ° após o primeiro cor-

te, suavizando a rugosidade

da lâmina. A nova versão

está agora disponível para to-

dos os sistemas em rede.

O software POLAR Com-

pucut está disponível em três

versões: Compucut GO (uma

solução simples para transfe-

rir automaticamente dados de

corte); Compucut CONTROL

(oferece todo o escopo fun-

cional do software, com exi-

bição visual e intervenção

manual); e Compucut AUTO-

CONTROL (oferece o mes-

mo escopo que a versão

Control e desenvolve progra-

mas de corte totalmente au-

tomáticos, sem intervenção

manual).

A X-Rite anunciou o

lançamento de um no-

vo espectrofotômetro

multiangular para otimi-

zar as leituras e ava-

liações de cor em obje-

tos metálicos ou que

tenham acabamento

com efeitos. O novo

MA-5QC é fácil de ope-

rar e é indicado para

uso em processos in-

dustriais automotivos,

eletrônicos, plásticos e

de demais utensílios de

uso diário. 

A Scodix, fornecedora de soluções de aprimoramento di-

gital para a indústria de artes gráficas, anuncia o lançamento

das soluções Scodix Studio W2P, que permitem novos apli-

cativos de aprimoramento digital de baixo custo para empre-

sas de impressão na web e produtos de mais valor agregado

personalizados para os consumidores.

As novas soluções Scodix Studio W2P se integram perfei-

tamente aos principais fluxos de trabalho de impressão na

web, tornando o aprimoramento digital automático mesmo

para os trabalhos de impressão na web mais exigentes. Com

os substanciais aumentos de valor possíveis graças à melho-

ria digital dos produtos, o novo software abre novos e signifi-

cativos caminhos de lucro para empresas de impressão na

Web que operam nos setores B2B e B2C.

Nova versão do Polar Compucut

Scodix lança soluções 

Scodix Studio W2P MA-5QC, o novo

espectrofotômetro 

X-Rite 
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A Heidelberger Druckmaschinen AG

(Heidelberg) aprimora ainda mais a ex-

periência do usuário com o Prinect e

adiciona novas funções de gerencia-

mento e fluxo de trabalho, baseadas

parcialmente nas funções da nuvem.

"Mais e mais funções do Prinect estão

migrando gradualmente para a nuvem.

Ao contratar a assinatura, os clientes

podem ter acesso a todas as funções

quando necessário e desfrutar de so-

luções práticas baseadas em seus pró-

prios dados de gerenciamento e pro-

dução ", diz Jürgen Grimm, gerente de

soluções de software da Heidelberg.

Algumas das novidades notáveis são:

n Push-to-Stop: maior automação, me-

nos custos

n Criação de predefinições de seleção

para otimizar a automação

n Fornecimento de chapas coordena-

das com impressão graças ao Plate

Pilot

n Prinect permite a produção de livros

de capa dura

n SmartBi, chave para melhorar a efi-

ciência geral

n Novas funções para o setor de emba-

lagens: Signa Pack Pro e Label +

Pack Designer

n Suporte on-line com base em expe-

riências e dados reais

P
ara pequenas e mé-

dias empresas, o for-

mato 50 x 70 cm é,

sem dúvida, o forma-

to perfeito. Por esse motivo, a

Heidelberg atualiza esta série

com um design moderno e

ergonômico, com a intenção

de melhorar e facilitar sua

manobrabilidade. A entrega

dos novos modelos para o

Speedmaster CX 75 e Spe-

edmaster XL 75 começou em

setembro de 2019.

O design do Speedmaster

XL 106 serviu de inspiração

para o novo redesenho. Am-

bas as equipes adotaram o

conceito de Galeria e modifica-

ram a estrutura de entrada e

saída, o que melhorou visual-

mente as máquinas. O novo

equipamento foi apresentado

pela primeira vez em setembro

na feira Pack Print na Tailân-

dia e em um evento para clien-

tes que ocorrerá no Heidel-

berg Print Media Center em

Wiesloch, Alemanha, um mês

depois. Heidelberg considera

essa apresentação como uma

prévia da Drupa 2020, onde o

formato 50 x 70 pretende ter

ainda mais destaque.

Heidelberg lança um novo design 

do Speedmaster XL 75 e CX 75

Prinect 2020

Novas funções de gerenciamento e fluxo de trabalho
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Para ajudar as impresso-

ras que planejam mudar

suas chapas para tecnologia

não processada, a Kodak

criou o Cálculo de economia

com a chapa Sonora.

Graças a essa nova ferra-

menta on-line, as impresso-

ras podem calcular a econo-

mia estimada com a troca de

chapas processadas tradi-

cionalmente por

chapas sem o pro-

cessamento Kodak

Sonora.

O processa-

mento tradicional

de chapas conso-

me água, energia e

produtos químicos

para deixar as cha-

pas prontas para a

máquina de im-

pressão após as fil-

magens no CTP. A

etapa de processa-

mento também en-

volve uma variabili-

dade que afeta a

eficiência e os cus-

tos na planta de impressão.

O cálculo das economias

com a placa Sonora oferece

um cálculo personalizado

das economias que uma im-

pressora poderia obter se in-

tegrar as placas Sonora em

suas operações. A utilização

é rápida e fácil: as impresso-

ras apenas precisam inserir

informações sobre os volu-

mes atuais de chapas, o tipo

de processamento de cha-

pas que utilizam, o preço

das chapas e a localização

da empresa. Em seguida, o

Cálculo de economia calcula

instantaneamente a econo-

mia total estimada em várias

moedas locais.

Além de reduzir os cus-

tos de energia, água e pro-

dutos químicos, os ferros

não processados da

Sonora permitem:

Espaço livre, elimi-

nando o equipa-

mento de processa-

mento; eliminar a

variabilidade do pro-

cessamento para

aumentar a unifor-

midade e a qualida-

de; ter as placas

mais rapidamente

na máquina, espe-

cialmente no caso

de repetições de

placas; reduzir cus-

tos de manutenção

e tempo de inativi-

dade, usando me-

nos equipamentos; fornecer

um ambiente de trabalho

mais limpo e seguro; e redu-

zir o impacto ambiental.

A
nova Superia ZE re-

presenta a melhor

combinação de visi-

bilidade de imagem

latente, qualidade, durabilida-

de, versatilidade, duração da

impressão e desempenho da

impressora. 

No desenvolvimento

do Superia ZE, os cientistas

da Fujifilm R&D lutaram para

encontrar a combinação ideal

de alta qualidade, excelente

versatilidade, longas tira-

gens, manuseio sólido e, é

claro, visibilidade latente da

imagem. No entanto,

também era es-

sencial obter

o comis-

s i o -

namen-

to mais rápido

possível da impres-

sora para ajudar as impres-

soras a otimizar o uso de

suas impressoras offset. Os

engenheiros da Fuji-

fi lm criaram

u m a

n o v a

tecnolo-

gia, a "In-

terface Adhe-

rence & De-bonding" (IAD),

que oferece excelente de-

sempenho no desenvolvi-

mento da impressora, mes-

mo em condições de pouca

tinta. Essa nova tecnolo-

gia IAD foi usada em

uma nova camada de pri-

mer no ZE Superia, que fica

em uma nova estrutura de

grão de chapa anodizada. Fi-

nalmente, um novo sistema

de iniciação foi desenvolvido,

para o qual uma nova formu-

lação de revestimento foi

usada.

Nova chapa não processado Superia ZE da Fujifilm

A Kodak apresenta o cálculo de economia com o chapa Sonora
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES
PARA PROVEDORES DE

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO

O
s fornecedores de

serviços de im-

pressão enfrentam

vários desafios ho-

je. Eles devem atender às

expectativas de clientes ca-

da vez mais exigentes e

SLAs cada vez mais rigoro-

sos. Eles devem entregar

documentos consistentes e

de alta qualidade com rapi-

dez e eficiência e de acordo

com regulamentos rígidos,

segurança e privacidade

dos documentos. A saída

não está mais limitada à im-

pressão tradicional, mas de-

ve abranger os formatos di-

gitais, incluindo móveis, em

resposta à crescente de-

manda por comunicações

omnichannel aos clientes.

Essas são algumas das

principais áreas nas quais a

Crawford Technologies está

ajudando os provedores de

serviços de impressão a su-

perar os desafios atuais.

CONVERSÃO DE DOCUMENTOS

EM IMPRESSÃO DIGITAL DE

ALTO VOLUME

A
s soluções de trans-

formação e con-

versão de formato

(AFP, PDF, Post-

cript, PCL ...) oferecem aos

clientes a capacidade de

transformar ou normalizar

automaticamente os fluxos

de impressão de documen-

tos transacionais sem a ne-

cessidade de uma nova

composição ou reprogra-

mação. As transformações

e padronizações da Craw-

fordTech são consideradas

as soluções de conversão

de fluxo de impressão mais

rápidas, flexíveis e precisas

do setor. Todos os formatos

padrão de entrada e saída

são compatíveis com prati-

camente qualquer ambiente

ou infraestrutura do cliente.

Nossas transformações de

fluxo de impressão podem

ser implementadas rapida-

mente para converter fluxos

de impressão existentes, in-

cluindo formatos herdados,

e normalizar e reestruturar a

composição subsequente

de arquivos mal formados.

Dessa forma, podemos oti-

mizar os fluxos de trabalho

do "white paper" da im-

pressão a jato de tinta de al-

ta velocidade e omnichannel

controlados por dados nas

comunicações com o clien-

te.

REENGENHARIA DE
DOCUMENTOS

A
s soluções de reen-

genharia de docu-

mentos após a com-

posição documental

oferecem muitas vantagens

no ambiente de gerencia-

mento de documentos. Com

as soluções de reengenharia

da CrawfordTech, você pode

alterar ou aprimorar docu-

mentos já compostos, otimi-

zar sistemas de produção,

extrair textos para criação de

índices e análises, mesclar

modelos e formulários de co-

res para facilitar um modelo

de "white paper" de fábrica,

migrar fluxos de trabalho

existentes para novas im-

pressoras, escrever infor-

mações confidenciais e pro-

teja os dados do cliente sem

recompor os fluxos de im-

pressão existentes.

Alterar e melhorar docu-

mentos existentes: docu-

mentos transacionais, como

faturas, extratos, apólices

de seguro ... são os docu-

mentos mais lidos pelo con-

sumidor. Os usuários os

abrem com mais frequência

e passam mais tempo com

eles do que com qualquer

outro tipo de documento. A

modificação subsequente

na composição do docu-

mentário permite adicionar

ou excluir elementos dentro

deste documento, o que

permite que alterações críti-

cas ou sensíveis sejam fei-

tas posteriormente à sua

composição. Entre as várias

alterações possíveis, as

mais comuns são: adicionar

mensagens de marketing

personalizadas, específicas

e relevantes ao cliente, alte-

rar logotipos ou fontes ou re-

cursos, substituir texto legal

obsoleto, sem incorrer no

custo ou no tempo de espe-

ra associado à modificação

do documento original .

Otimize a produção, o

processamento e a classifi-

cação de documentos: o

software de reengenharia

de documentos permite divi-

dir grandes trabalhos ou ca-

rretéis em lotes gerenciá-

veis. Isso permite que os do-

cumentos sejam impressos

em vários dispositivos si-

multaneamente, segmenta-

dos e enviados ao dispositi-

vo de produção mais ade-

quado, maximizando assim

o uso e a produtividade do

dispositivo. 

Soluções Crawford Technologies

para a indústria gráfica
Alterar e melhorar documentos existentes: 
documentos transacionais, como faturas, 

extratos, apólices de seguro ... são os 
documentos mais lidos pelo consumidor.

Entre as várias alterações possíveis, as mais 
comuns são: adicionar mensagens 

de marketing personalizadas, específicas
e relevantes ao cliente, alterar logotipos

ou fontes ou recursos, substituir texto legal 
obsoleto, sem incorrer no custo ou no tempo 

de espera associado à modificação 
do documento original .
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Isso permite que os pro-

vedores de serviços de im-

pressão correspondam aos

volumes de impressão e co-

rreio com sua capacidade de

produção, distribuindo tra-

balhos em vários computa-

dores em um ou vários lo-

cais. A falha em cumprir um

SLA às vezes pode depen-

der da capacidade de dividir

o trabalho em várias partes e

reagir quando uma máquina

de impressão fica tempora-

riamente inativa redirecio-

nando o trabalho para uma

máquina diferente, garantin-

do que a carga de trabalho

seja equilibrada e atrasada.

Eles são minimizados.

Tire proveito da econo-

mia postal: existem muitas

maneiras pelas quais os pro-

vedores de serviços de im-

pressão podem otimizar a

produção para obter a máxi-

ma eficiência e aproveitar a

economia postal. A forma-

tação dos documentos para

que o endereço de e-mail se-

ja impresso em um local

constante na página em ca-

da aplicativo permite o uso

de um envelope de janela de

saída padrão. O envio de vá-

rios aplicativos usando os

mesmos envelopes permite

que as operações combinem

vários trabalhos pequenos

em uma única máquina. A

combinação de trabalhos

maximiza o uso da máquina

e elimina grande parte do

tempo de inatividade dedica-

do à documentação, prepa-

ração de materiais e configu-

ração da máquina. Com me-

nos interrupções, os opera-

dores automatizados de má-

quinas de inserção podem

produzir mais correspondên-

cias por hora. O software de

reengenharia também forne-

ce uma solução para a

criação de arquivos de con-

trole push, como códigos de

barras OMR ou MRDF, Mail-

mark® e Mailmark® eMani-

fest, e Mail.dat para permitir

inserção automática e otimi-

zação postal.

COMUNICAÇÕES MULTICANAL

Q
uando um cliente

recebe comuni-

cação comercial ou

transacional por

meio de múltiplos canais (e-

mails, redes sociais, web

etc.), espera uma experiên-

cia única, transparente e co-

erente, personalizada e

construída em um formato

apropriado para o canal e o

dispositivo que está sendo

usado. . Apesar do problema

de implementar os diferentes

canais de comunicação no

cliente final, as empresas e

os prestadores de serviços

de impressão descobriram

que o custo da implemen-

tação, os requisitos e os pra-

zos são excessivos e, em al-

guns casos, inatingíveis. O

Go Mobile, da Crawford-

Tech, fornece uma solução

completa e fácil de usar para

transformar documentos

compostos existentes em co-

municações "reponsivas"

prontas para uso para dispo-

sitivos móveis. A reutilização

de documentos para uso mó-

vel agora é possível sem

grandes esforços de reproje-

to, software de composição

especializado ou desenvolvi-

mento de aplicativos da web

para fins especiais

AS SOLUÇÕES DE
ACESSIBILIDADE DE

DOCUMENTOS GARANTEM

CONFORMIDADE

REGULAMENTAR

C
om os novos regu-

lamentos sobre

acessibil idade e

uma maior apli-

cação das diretrizes para

criar e entregar documentos

acessíveis a pessoas cegas,

com visão reduzida ou com

deficiências cognitivas, é

mais importante do que nun-

ca cumprir com os regula-

mentos atuais. A Crawford-

Tech oferece um conjunto

abrangente de soluções e

serviços integrados para do-

cumentos acessíveis, com

suporte para todos os forma-

tos, incluindo braille, PDF

acessível (PDF / UA e

WCAG 2.0), texto grande,

áudio, HTML5 acessível e

Voiceye. Criar documentos

acessíveis está mais fácil do

que nunca, porque nossa ar-

quitetura inovadora de docu-

mentos acessíveis permite

todos os formatos, melho-

rando drasticamente a efi-

ciência e economizando mui-

to tempo e dinheiro.

Fluxos de trabalho auto-

matizados de gerenciamento

de impressão aumentam a

lucratividade

A lucratividade depende

de um fluxo de trabalho efi-

ciente e automatizado que

possa ser facilmente modifi-

cado ou atualizado quando

novos equipamentos e siste-

mas de produção ou pós-

produção forem instalados.

A família CrawfordTech de

produtos e soluções de fluxo

de trabalho suporta a

criação, integração e geren-

ciamento de fluxos de trabal-

ho de produção automatiza-

dos no mainframe e em

qualquer outro ambiente.

Com opções de configu-

ração flexíveis, nossas so-

luções de fluxo de trabalho

podem atender a uma ampla

gama de requisitos internos

orientados para o cliente e

oferecer suporte à inte-

gração com componentes

de produção de terceiros,

bem como com a maioria

dos hardwares e softwares

para acabamento, otimi-

zação postal e outros ser-

viços relacionados à pro-

dução . A criação intuitiva, o

monitoramento e o gerencia-

mento da produção estão

mais fáceis do que nunca

com as soluções de fluxo de

trabalho da CrawfordTech.

As opções incluem um pai-

nel de rastreamento em tem-

po real e outras opções que

fornecem controle completo

de todo o ambiente de pro-

dução.

Quando um cliente recebe comunicação
comercial ou transacional por meio de

múltiplos canais (e-mails, redes sociais, 
web etc.), espera uma experiência única,

transparente e coerente, personalizada 
e construída em um formato apropriado para 
o canal e o dispositivo que está sendo usado. 

A reutilização de documentos para uso móvel
agora é possível sem grandes esforços 
de reprojeto, software de composição

especializado ou desenvolvimento 
de aplicativos da web para fins especiais
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A
Toppan Forms, uma

empresa de so-

luções de infor-

mação e usuário das

impressoras Kodak Prosper,

alcançou um marco impor-

tante quando decidiram reno-

var seu módulo de injeção

construído com a tecnologia

de jato de tinta Kodak Stream

após mais de 34.000 horas

de produção. Isso equivale a

imprimir sem parar por quase

quatro anos e a imprimir pági-

nas A4 suficientes para al-

cançar a lua três vezes. A ca-

beça de jato de tinta Kodak

foi instalada em uma das im-

pressoras Toppan Forms Ko-

dak Prosper em 2014.

A Toppan Forms triplicou

a vida útil de seu módulo de

injeção nos últimos cinco

anos e seu desempenho ex-

cede o de todas as outras ins-

talações de impressão em to-

do o mundo. Desde a insta-

lação de sua primeira impres-

sora Prosper, a Toppan

Forms expandiu seu serviço

de impressão para incluir co-

rreio direto em cores, tran-

sações e aplicativos educa-

cionais personalizados.

Com a tecnologia de jato

de tinta KODAK Stream, a tin-

ta flui continuamente pelos

módulos de injeção e apenas

as gotas necessárias para

impressão caem no papel,

enquanto o restante das go-

tas é desviado e recirculado.

Esse processo permite velo-

cidades mais rápidas que po-

dem complementar ou substi-

tuir métodos de impressão

analógicos, como offset, fle-

xografia e rotogravura. Se-

gundo, a tecnologia Stream

Inkjet utiliza tintas pigmenta-

das à base de água verdes

que custam menos e forne-

cem uma gama mais ampla

de cores do que as tintas

DOD. Terceiro, os módulos

de injeção são devolvidos à

Kodak, onde a maioria dos

componentes do módulo de

injeção é reutilizada no pro-

cesso de restauração. Isso

não apenas gera menos des-

perdício, mas também permi-

te uma solução econômica e

sustentável que seja boa pa-

ra o planeta.

A Konica Minolta anun-

ciou a chegada ao Brasil a

nova família de impressoras

multifuncionais bizhub "i-Se-

ries" através do novo mode-

lo bizhub C300i.

A nova família agrega

ainda mais qualidade e au-

tomação aos processos de

impressão colorida em for-

mato até SRA3, com nova

interface operacional do

painel de controle e ope-

ração simplificada.

A tela touch screen com

10,1 polegadas pode ser

agora rotacionada em até

90o, e seu sistema operacio-

nal inclui tecnologia de nova

geração para gerenciamento

e segurança de dados. Além

disso, a configuração de tela,

mais intuitiva e com design

de lembra os smartphones,

pode ser personalizada para

otimizar a usabilidade.

Em relação ao processa-

mento, a nova bizhub C300i

possui duas vezes mais ve-

locidade na leitura e proces-

samento de dados em re-

lação a modelos anteriores,

e seu novo controlador per-

mite integrar todos os pro-

cessos e distribuir tarefas de

modo mais eficiente, agili-

zando os prazos de trabalho

e tornando a operação mais

simples e rápida.

A Kodak reconhece as conquistas 

dos formulários Toppan

Konica Minolta lança no Brasil nova linha de multifuncionais "i-Series"
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A
nova série image-

PROGRAF PRO

permite a impressão

em grande formato

em alta qualidade muito mais

fácil, tanto para fotógrafos

quanto para empresas pro-

fissionais de pay-per-print.

Permite imprimir desde pôs-

teres impressionantes até re-

produções artísticas, tudo

em impressão sem margens.

Esse intervalo facilita a trans-

formação de idéias em im-

pressões sem a necessidade

de intervenção manual e de

maneira rápida e fácil. A sé-

rie imagePROGRAF PRO in-

clui cinco modelos equipa-

dos com novas opções para

obter um fluxo de trabalho

mais inteligente e gerencia-

mento automático de mídia.

Na série imagePRO-

GRAF PRO, basta colocar a

bobina no alimentador para

que seja carregada automati-

camente. A nova função de

gerenciar o suporte automati-

camente é responsável pela

detecção do tipo e tamanho

do papel, economizando

tempo que pode ser investido

em outras tarefas. Outra das

possibilidades oferecidas é

alterar o suporte da segunda

bobina e enviar um novo tra-

balho para impressão en-

quanto a impressão continua

na primeira.

A série imagePROGRAF

PRO incorpora uma nova

versão do software profis-

sional de impressão e de-

sign "Impressão profissional

e Layout", com recursos

muito avançados. O aninha-

mento automático permite

que você aproveite ao máxi-

mo o suporte, basta arrastar

e soltar as imagens e o soft-

ware as distribui automati-

camente na melhor posição.

Por outro lado, a impressão

por meio de padrões evita a

perda de tempo com o mé-

todo de tentativa e erro para

resolver o problema da com-

pensação das cores. Além

disso, agora é possível im-

primir diferentes miniaturas

e verificar o brilho, o con-

traste e outras variáveis.

Uma impressão perfeita de-

ve ser sinônimo de uma im-

pressão sem desperdício.

A nova série imagePROGRAF PRO da Canon



https://www.alborum.com/30-anos-de-la-prensa/


Líder em rotativas

offset usadas
� Venda e instalação rotativas offset

� Transferências

� Atualizações, serviço e reparos

� Agentes Procemex para gráficas (câmeras de

controle de quebras de papel durante a produção)

Espanha e Latín América

www.gws.nl
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Ricoh simplifica a impressão têxtil 

com as impressoras Ri 1000 e Ri 100
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A Olympic Takahiko Kozuka colabo-
rou com a Yamaichi Special Steel para
desenvolver um novo design de pás pa-
ra patins de gelo,, personalizado com a
impressora de impacto METAZA MPX
da Roland.

O aço especial de Yamaichi é per-
feito para a precisão do mundo da pa-
tinação artística. Sediada em Nagoya
(Japão), a empresa siderúrgica é es-
pecializada na criação de componen-
tes automotivos e semicondutores. No
entanto, ele passou os últimos seis
anos desenvolvendo um estilo com-

pletamente novo de lâminas de pati-
nação no gelo. Usando uma impresso-
ra de impacto Roland METAZA MPX-
90, personalize cada blade para seu
usuário.

A impressora de impacto METAZA
MPX é uma máquina de gravação em
metal econômica e fácil de usar para
personalizar ouro, aço, prata, titânio,
latão e alumínio.

A
Ricoh reforça sua
presença no merca-
do de impressão têx-
til para os setores de

varejo, publicidade e marke-
ting com sua mais recente
impressora Ri 1000, adicio-
nada à Ri 100, lançada no
ano passado.

Essas soluções de im-
pressão têxtil "direto para
vestuário" (Direct to Gar-
ment-DTG) são equipamen-
tos versáteis, econômicos e
fáceis de usar e manter, ade-
quados para agências de va-
rejo, publicidade e criação,
entre outros, pois permitem
customização pedidos de
campos como eventos, mo-
da, educação, PMEs, lojas
de decoração ou turismo,
tanto em roupas (camisas,
moletons e blusas, entre ou-
tros), quanto em outros pro-
dutos têxteis (sacolas de pa-
no, faixas, etc.).

A nova família de equipa-
mentos oferece uma ampla
gama de recursos de im-
pressão em uma ampla varie-
dade de materiais, de 100%
algodão a mistura de tecidos,

poliéster leve e polycotton, e
com uma resolução aprimo-
rada de 1200 dpi x 1200 dpi.

O Ri1000 suporta mais
tinta CMYK branca para ga-
rantir resultados impecáveis
em tecidos de qualquer cor.
Alterne facilmente vários esti-
los de chapas de até 406,4
mm x 508 mm, o que favore-
ce a produção contínua e
uma ampla gama de recursos
de impressão, de tamanhos
infantis a designs super gran-
des. Além disso, eles simplifi-
caram a manutenção por
meio de uma tela sensível ao
toque de 7 polegadas que
oferece alertas inteligentes.

Por seu lado, a Ricoh Ri
100 é uma equipe ultracom-
pacta, ideal para empreende-
dores criativos que têm um
negócio de impressão têxtil
ou para quem deseja adicio-
nar uma nova gama de pro-
dutos ao seu negócio de im-
pressão atual, pois combina
impressão de alta qualidade
e facil idade de uso a um
preço acessível. É especial-
mente adequado para im-
pressão de baixo volume.

Personalização de patins de gelo
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A Canon e a Océ anun-

ciaram a alteração do nome

oficial da empresa (nome co-

mercial) da empresa Océ,

pertencente ao grupo Canon,

que será renomeado para

Canon Production Printing.

A Océ, depois de ingres-

sar no grupo Canon em

2010, continuou a desenvol-

ver e fabricar seus produtos

de impressão sob a marca

Océ. Com a mudança de no-

me da Océ pela Canon Pro-

duction Printing e a inte-

gração de seus produtos com

a marca Canon, o objetivo é

criar uma marca unitária em

todas as áreas do negócio de

impressão, melhorar siner-

gias em toda a gama e con-

solidar uma abordagem clara

e orientada para o mercado

do início ao fim. A mudança

de nome da empresa entrará

em vigor a partir de 1º de ja-

neiro de 2020.

A Océ desenvolve e fabri-

ca produtos de impressão de

alta tecnologia e software de

fluxo de trabalho para o mer-

cado de impressão comer-

cial. Sua oferta de produtos

inclui impressoras de folha

única e papel contínuo para

impressão e publicação de

grandes volumes e impresso-

ras de grande formato para

gráficos de exibição e aplica-

tivos CAE / GIS.

C
omo estar preparado

para seguir competi-

tivo em um mercado

com contínuas

transformações em tecnolo-

gia e conceitos? Através da

melhor informação. O Fórum

FESPA Digital Printing entra

em sua quarta edição para

oferecer ao empresário brasi-

leiro de impressão um con-

teúdo de qualidade sobre tec-

nologias, tendências e con-

ceitos de gestão e marketing.

Em 2019, o tema central

será "O poder da impressão".

O diretor da FESPA Digital

Printing, Alexandre Keese,

apresentará o panorama da

impressão digital no Brasil e

no mundo, além de novos

conceitos de gestão, tendên-

cias tecnológicas e estraté-

gias de marketing. O partici-

pante terá contato direto com

os números do FESPA Print

Census, a mais recente e

completa pesquisa sobre o

mercado de impressão digital

mundial.

Para a quarta edição do

Fórum FESPA Digital Prin-

ting, foram escolhidas duas

cidades em que a impressão

digital é uma tecnologia pul-

sante e seu uso está em

constante evolução. Cada lo-

cal terá um conteúdo voltado

às suas características e de-

mandas.

Em Blumenau, a palestra

será no dia 25 de novembro

com a discussão do tema "A

evolução da produção têxtil

digital"; o participante vai con-

hecer o presente e futuro da

indústria da moda, e como a

impressão digital pode redefi-

nir o fluxo produtivo e atender

com qualidade as novas de-

mandas do setor. O evento

ocorre no Himmelblau Palace

Hotel.

Na cidade de São Paulo,

no dia 3 de dezembro, o tema

é "Novas oportunidades de

vendas em impressão digital".

Serão transmitidos conceitos,

dicas e estratégias para a

compreensão do momento do

mercado atual e como ser lu-

crativo ao oferecer soluções

focadas no cliente final, dos

menores aos maiores forma-

tos, sempre pensando em

produtos com valor agregado

e uma produção eficiente e lu-

crativa. A iniciativa acontece

no Senai Theobaldo de Ni-

gris. As duas cidades con-

tarão ainda com palestras de

empresas de cada setor.

Fórum FESPA Digital Printing entra em sua quarta edição

Océ será renomeada para Canon Production Printing
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N
o dia 29 de outubro,
aconteceu em São
Paulo, na ESPM
Tech, o Print Sum-

mit 2019. O evento, uma rea-
lização da Abro (Associação
Brasileira de Empresas com
Rotativa Offset), Sindigraf -
SP (Sindicato das Indústrias
Gráficas no Estado de São
Paulo) e Two Sides, com ofe-
recimento da Afeigraf (Asso-
ciação de Fornecedores de
Equipamentos e Insumos pa-
ra a Industria Gráfica), teve
profissionais renomados da
área editorial e da mídia de
grandes agências para fala-
ram como a comunicação im-
pressa é poderosa e eficaz
para construir marcas fortes,
com grandes doses de criati-
vidade e alta entrega de ROI
aos clientes.

EVOLUÇÃO E REVOLUÇÃO

Desde a criação do pri-
meiro tipo móvel por Johan-
nes Gutenberg no século 15,
muita coisa mudou na história
da comunicação impressa.
Os impressos se populariza-
ram, romperam fronteiras,
democratizaram o acesso à
informação. Também foi
graças ao impresso que em-
presas construíram impérios
e diversificaram, com criativi-

dade, os meios em que circu-
lava a informação (jornais, liv-
ros, revistas, folhetos etc.).
Contudo, um novo cenário
começou a se desenhar na
década de 1990, e, mais in-
tensamente, nos anos 2000,
com a chegada das mídias di-
gitais. Mais do que desafios,
essas novas mídias impuse-
ram à comunicação impressa
a necessidade de se reinven-
tar, e, de certo modo, com in-
teligência, também permiti-
ram que novas aplicações e
oportunidades se abrissem. 

O Print Summit 2019 é
um exemplo da necessidade
de se discutir e abrir horizon-
tes sobre práticas e mitos
em torno da impressão e do
uso do papel. A abertura do
evento foi  feita pelo Sr. Ar-
mando Ferrentini, diretor-
presidente da Propmark,
após a qual foi ministrada  a
palestra "Morte do impresso
é fake news" por Sergio Jun-
queira Arantes, CEO da
Eventos Expo Editora. 

A palestra "Tempo do
'RE'- Tempo de recriar, rein-

ventar, reformular, reprodu-
zir, recompor", ministrada pe-
la diretora de mídia Omni-
channel da Agência VML, Lu-
ciana Schwartz. Depois , foi
realizado o lançamento do
selo 'Papel Legal'.

Logo após, Pedro Barbas-
tefano, sócio e diretor comer-
cial da 29Horas Mídia Aero-
portuária, faou sobre o tema
"A oportunidade do impresso
no ambiente OOH - Out Of
Home". Encerrando, foi feito
com a apresentação de Luiz
Felix, da Agência Africa. 

Após a programação de
palestras, foi realizado um
painel de discussão com os
palestrantes, tendo como
mediador o Sr. Thiago Fe-
rrentini, diretor operacional
da Propmark. Nesse painel,
o público podia fazer pergun-
tas, esclarecer dúvidas e dar
pontos de vista sobre os te-
mas discutidos. 

Luciana Schwartz Sergio Arantes Luiz Felix Africa Pedro Barbastefano

Print Summit 2019 coloca em pauta a comunicação

impressa: tech, dinâmica e sustentável

A indústria do papel está
avançando de maneira posi-
tiva, graças às crescentes
necessidades nos mercados
emergentes, ao aumento do
comércio eletrônico e à cres-
cente demanda por alimen-

tos e bens de consumo para
marcas. A demanda global
por papel e papelão aumen-
tará para 490 milhões de to-
neladas no ano fiscal de
2030, de acordo com o re-
latório da CESCE, que inclui,

entre outros, dados do estu-
do publicado pela Poyry Ma-
nagement Consulting. Isso
seria equivalente a um au-
mento anual de 1,3%. A Ásia
responde por 46% do consu-
mo mundial de papel e pa-

pelão. É seguido pela Euro-
pa (22%), América do Norte
(18%) e América Latina
(7%). O consumo de papel
continua a crescer em mer-
cados emergentes, como
China e Índia.

A demanda global por papel e papelão 

é impulsionada pelo comércio on-line
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A
Finepack, uma das principais empresas

emergentes no mercado de embalagens

flexíveis, sempre primou por sua inovação,

investindo em alta tecnologia e buscando

melhorias constantes para aprimoramento

dos seus processos. 

Agora a empresa adquiriu na área de Gerenciamen-

to de cores, a solução GMG Opencolor + Color Plug in,

comercializada no Brasil pela Starlaser. 

Com este conjunto de soluções GMG, torna-se

possível simular resultados impressos em quadricromia

e spot colors, sobreposição de tintas, testar visualmen-

te o resultado com confiabilidade, realizar simulações

de prova, ajustar densidade de tintas e sequência de

impressão.

Finepack investe em solução GMG Opencolor + Color Plug in

A Zaraplast, uma das

gráficas mais premiadas do

setor devido à qualidade de

seus produtos e a investi-

mentos em boas práticas de

fabricação e certificações (a

empresa é certificada ISO

9001), foi a pioneira no Bra-

sil a otimizar seus proces-

sos de gerenciamento de

cores através da solução

que reúne a tecnologia

GMG OpenColor e Color

Plugin, e o sistema de im-

pressão de provas Epson

S80600.

A solução, comercializa-

da pela Starlaser, ilustra no-

vamente a preocupação e o

constante investimento da

Zaraplast em tecnologias de

vanguarda no mercado -

sempre com o objetivo de

oferecer consistência e alta

qualidade aos seus clientes

de embalagens do setor ali-

mentício e bens de consu-

mo.

Zaraplast otimiza processo de gerenciamento de cores 

A Sun Chemical anunciou que sua linha principal de tintas offset para embalagens de ali-

mentos, SunPak® FSP, baseada em materiais biológicos renováveis, alcançou um novo

padrão em respeito ao meio ambiente por meio de uma combinação de conformidade e sus-

tentabilidade. O conjunto de tintas não só alcançou um crescimento de dois dígitos nas ven-

das na Europa todos os anos desde o seu lançamento e está em total conformidade com to-

das as leis existentes sobre embalagens de alimentos em todo o mundo, mas também foi

testado independentemente para demonstrar o alto nível de sustentabilidade ambiental.

Felipe
Mellado,
diretor de
marketing
e membro
do
conselho
da Sun
Chemical.

Novas tintas SunPak FSP da Sun Chemical
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Por que o hot stamping ajuda
a aprimorar as embalagens?

Por: BOBST

D
iferenciação. É o
que todo proprietá-
rio de marca dese-
ja para seu produ-
to, mas em um

mercado cada vez mais movi-
mentado não é uma tarefa fá-
cil. Os donos das marcas sa-
bem que a embalagem é o
principal elemento de diferen-
ciação nas prateleiras das lo-
jas e que o uso de técnicas es-
peciais de acabamento - como
hot stamping e gravação tér-
mica - pode fazer com que seu
produto se destaque dos de-
mais e oferecer aos consumi-
dores um atalho visual para a
qualidade do que está dentro .

A estampagem a quente é
um processo que utiliza calor e
pressão para aplicar faixas ou
hologramas de metal a mate-
riais como papel leve, papelão
compacto, papelão retrátil,
plástico e papelão ondulado.
O termo estampagem a quen-
te pode abranger estampa-
gem a quente simples, estam-
pagem profunda ou estampa-
gem combinada com estam-
pagem, aplicação de hologra-
mas e faixas holográficas ou
estampagem combinada com
gravura micro e estrutural. Ou-
ro e prata são as cores mais
usadas para bandas, mas
uma grande variedade de ban-
das coloridas está disponível.

APLICAÇÃO EM DIFERENTES

SETORES

O hot stamping é usado
em uma ampla variedade de
setores industriais, mas princi-
palmente no setor de alimen-
tos e bebidas (especialmente
em confeitaria - como no caso
de chocolate premium - garra-
fas e bebidas espirituosas e
outros alimentos premium),
cosméticos, eletrônicos, no-
tas, negócios cartões, cartões

e criações artísticas.
Não há dúvida sobre o va-

lor da ornamentação, como
estampagem a quente. De
acordo com um estudo da Foil
& Specialty Effects Associa-
tion (FSEA), hot stamping e
outras melhorias semelhantes
na embalagem do produto po-
dem ajudar a capturar a
atenção dos consumidores
mais rapidamente e mantê-la
por mais tempo do que a em-
balagem normal. Outro estudo
sobre embalagens descartá-
veis de café em unidades re-
velou que a embalagem de
faixa de ouro atraiu a atenção
dos participantes do estudo
2,5 vezes mais rápido que a
embalagem de controle.

Mas não se trata apenas
de aparência. O hot stamping
também é usado por suas pro-
priedades antifalsificação, es-
pecialmente no setor far-
macêutico e em tecnologias
como telefonia móvel.

O SELO DE SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade está se
tornando uma prioridade cres-

cente para os proprietários de
marcas e é ela própria um ele-
mento diferenciador. Muitos
consideram que as embala-
gens que utilizam bandas não
são recicláveis e, portanto,
não são sustentáveis, mas um
estudo da FSEA sobre a ca-
pacidade de reciclagem e a
repulpabilidade de materiais e
papelão decorados com ban-
das validou a capacidade de
reciclagem dos produtos de
papel decorados por proces-
sos convencionais de estam-
pagem a quente.

Além disso, o estudo reve-
lou que os produtos decora-
dos com estampagem a quen-
te ou a frio não causariam pro-
blemas que impediam que
produtos de papel decorados
fossem adequados para reci-
clagem.

COMO ESTÁ EVOLUINDO A

ESTAMPAGEM A QUENTE?

A estampagem a quente
está presente de uma forma ou
de outra há mais de 100 anos.
O processo em si não mudou
drasticamente naquele tempo,

mas a tecnologia está evoluin-
do e proporcionando maior efi-
ciência aos fabricantes.

Uma máquina de estam-
pagem a quente pode estar
offline como uma máquina
autônoma ou alinhada com
uma impressora e / ou outras
unidades. Embora eles sejam
essencialmente alimentados
com folhas, algumas prensas
quentes de alta velocidade
são alimentadas com bandas.
De uma maneira ou de outra,
sistemas sofisticados de ma-
nuseio são necessários para
posicionar o substrato e a fai-
xa entre o clichê ou o cilindro
que contém as matrizes e
suas contrapartes.

Nesse sentido, o Bobst Po-
wer Register 2 oferece um re-
gistro de impressão em banda
perfeito no Masterfoil 106 PR,
um hot stamper da Bobst ca-
paz de oferecer a mais alta
qualidade. Ele também incor-
pora funções inteligentes, co-
mo um movimento da barra
transversal inferior por meio
de uma câmera que permite
impressões mais longas e
uma melhor qualidade do
processo da banda ou um
sistema de rebobinagem que
permite alterar as bandas
simplesmente pressionando
um botão.

CONCLUSÃO

Embora a estampagem a
quente não seja a única ma-
neira de diferenciar embala-
gens - estampagem a frio,
vernizes e tintas metálicas
são apenas três exemplos de
outras possibilidades de apri-
moramento visual - é um se-
tor em expansão que veio pa-
ra ficar. Fácil de aplicar, o
efeito sempre chamará a
atenção para a embalagem e
oferecerá um atalho visual
para a qualidade do produto
interno.
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A HP anunciou que as

tintas de embalagem HP Pa-

geWide receberam a certifi-

cação UL ECOLOGO por

atender ao padrão de sus-

tentabilidade das tintas de

impressão, tornando a HP a

primeira solução de im-

pressão digital de papelão

ondulado a receber essa

credencial. Os fabricantes

que usam as impressoras de

papelão ondulado HP Page-

Wide podem ajudar as mar-

cas a atingir suas metas de

sustentabilidade.

A certificação UL ECO-

LOGO permite que os con-

versores de papelão ondu-

lado atendam aos requisi-

tos de sustentabilidade de

suas marcas e alcancem

novos segmentos do públi-

co que procuram fabrican-

tes que respeitem o meio

ambiente.

A
RotoMetrics estuvo

presente na Labe-

lexpo Europe 2019.

Entre as novidades

estuvo a nova so-

lução para faca flexível que

conta com tecnologia Electro

Optic e níveis superiores de

consistência e durabilidade

para todos os tipos de mate-

riais, incluindo os filmes mais

finos e os materiais abrasivos.

Também foram apresentadas

novas soluções para apli-

cações IML, MDO, adesivos

em linha, entre outras.

Com destaque estuvo a

tecnologia RotoRepel, so-

lução de tratamento de con-

trole de adesivo número um

do mercado que, agora, pas-

sa a oferecer benefícios apri-

morados de desempenho pa-

ra que as impressoras pos-

sam trabalhar em maior velo-

cidade e para assegurar

maior longevidade às matri-

zes.

Um grupo de empresá-

rios do Brasi l  t iverom a

oportunidade de conhecer

de perto uma das principais

gráficas de rótulos autoade-

sivos e etiquetas da Euro-

pa, a ASQ Labels, sediada

em Wellen, em um tour tec-

nológico acompanhado por

Roberto Pereira, supervisor

de vendas da Sunnyvale

para as soluções de im-

pressão Domino para label,

com apoio da Lisboa Turis-

mo e da Abiea (Associação

Brasileira das Indústrias de

Etiquetas e Rótulos Adesi-

vos). 

A ASQ Labels possui 25

anos de mercado, combinan-

do tradição, investimento em

tecnologia de ponta e alta

qualidade na produção de ró-

tulos autoadesivos, atenden-

do todo o mercado europeu.

Por outro lado, a Domino

foi um dos participantes na

Labelexpo Europe 2019. Na

ocasião, foi apresentado o

equipamento em configu-

ração "doble bar" (barra du-

pla de impressão) que conta

com 455 mm de largura e

que, na feira, estuva integra-

da a um módulo de slitter, re-

bobinação e inspeção.  

Também merece desta-

que o sistema i-Tech Stitch-

Link, que calibra automatica-

mente os cabeçotes usando

controladores de micromoto-

res para um alinhamento

preciso dos conjuntos de ja-

tos de impressão em níveis

de precisão milimétricos. Is-

so permite que se tenha

uma impressão perfeita,

sem linha de junção visível.
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Sunnyvale leva empresários brasileiros na Bélgica

Tintas HP obtêm certificação Ecologo

RotoMetrics apresentou novas soluções 
na Labelexpo Europe 2019



A
Durst Brasil organizou um

tour tecnológico no qual,

após o encerramento do

evento de Lavelexpo, 12

clientes brasileiros do

segmento de label puderam ver de

perto as soluções industriais da em-

presa em operação em um ambiente

de produção real.

O grupo, acompanhado por Ri-

cardo Pi, diretor geral da Durst Bra-

sil, visitou a gráfica especializada no

segmento label Amonn Druckerei na

cidade de Bozzano (Itália), onde

conferiram a operação da Tau 330

RSC E, um equipamento de

1200x1200 dpi e até 52 metros linea-

res/minuto de produção. Além disso,

os clientes puderam conversar e es-

clarecer dúvidas sobre aplicações,

vantagens de se trabalhar com tec-

nologia digital, benefícios e breake-

ving entre os processos analógicos e

digitais. 

Após a visita à Amonn Druckerei,

o tour prosseguiu até Brixen, onde

os empresários puderem conhecer o

Customer Experience Center, um

espaço especialmente projetado pa-

ra demonstrações das tecnologias

Durst, oferecendo um ambiente real

e imersivo no processo de produção. 
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Durst Brasil leva clientes na Labelexpo 



A Contiweb está fabricando um sis-
tema de demonstração Thallo para
atender ao crescente interesse mundial
na impressão offset em rolo para emba-
lagens flexíveis. A impressora permitirá
que potenciais clientes em embalagens
flexíveis realizem testes em primeira
mão e testes de impressão.

A máquina de demonstração, confi-
gurada com sete unidades de offset UV
e uma unidade de flexografia para tintas

à base de solvente ou de água e tintas
UV, será a primeira desse tipo a ser fa-

bricada na sede da empresa em Box-
meer (Holanda).

A
pós o sucesso da
edição 2019, a AB-
FLEXO/FTA-Brasil
anuncia a Con-
ferência Interconti-

nental de Flexografia 2021, a
ser realizada no mês de
março e que novamente pre-
tende reunir os principais
convertedores do país em
dois dias de um conteúdo téc-
nico sobre impressão fle-
xográfica, digital e uma diver-
sidade de temas que afetam
a rotina das empresas brasi-
leiras.

A Conferência Interconti-
nental de Flexografia é o
evento oficial da
ABFLEXO/FTA-Brasil e tem a
sua sétima edição confirmada
para março de 2021. O princi-
pal encontro técnico do mer-
cado flexo reúne os principais
convertedores do Brasil, espe-
cialistas de todo o mundo e os
grandes fornecedores de so-
luções da indústria de con-
versão de embalagens, rótu-
los e papelão ondulado.

De acordo com Miguel
Troccoli, presidente da AB-
FLEXO/FTA-Brasil, os bons
resultados da CIF 2019 com-
provam que a Conferência

está consolidada no calendá-
rio dos convertedores brasi-
leiros: "Ficamos extrema-
mente felizes com o sucesso
de mais uma edição e pron-
tos para iniciar o processo de
pesquisa para levar uma CIF
ainda mais aprimorada e alin-
hada com as tendências de
mercado".

A APS Eventos Corporati-
vos estará novamente à fren-
te da organização da Con-
ferência Intercontinental de
Flexografia. "A ABFLEXO é
uma grande parceira, tanto
da CIF como na ConverExpo
Latin America. Temos uma
excelente sinergia e com cer-
teza estaremos juntos para
promover mais um evento
técnico com toda a estrutura

e conforto que os convertedo-
res brasileiros merecem", re-
força o presidente da APS, Is-
mael Guarnelli.

A CIF 2021 terá novamen-
te o ConverExpo Lounge, es-
paço de exposição com os
principais fornecedores da
indústria, que têm uma opor-
tunidade única de conversar
diretamente e apresentar so-
luções para os congressistas:
"O ConverExpo Lounge será
ainda mais especial na próxi-
ma edição, pois estaremos a
um ano da ConverExpo Latin
America 2022, ou seja, será
momento dos fornecedores
aquecerem os motores para
a grande feira do setor".

O sucesso da CIF 2019 foi
comprovado através do de-

poimento dos convertedores,
como o de Roberson de Mo-
raes e Silva, supervisor de
impressão da Zaraplast Em-
balagens, de São Paulo (SP),
que disse: "A CIF é a oportu-
nidade de termos todo mun-
do junto, no mesmo espaço,
e assim conseguir juntar as
peças do quebra-cabeça, en-
contrar os desenvolvedores
de tintas, dupla-face, clichê,
maquinários no mesmo local
para solucionar problemas. É
um momento em que todos
saem ganhando".

Para Deivy Rushansky,
diretor da Ruplast, de Jabo-
atão dos Guararapes (PE), a
CIF já é evento obrigatório:
"Foi minha terceira partici-
pação e melhora cada vez
mais. As palestras estão ca-
da vez mais aprimoradas
com tendências, inovação e
vemos o interesse das pesso-
as em buscar mais alternati-
vas de crescimento e possibi-
lidades de melhorar as suas
empresas, desenvolver a cul-
tura, mudar de hábito. Foi
muito bacana em aprendiza-
do, interação, contatos e va-
mos participar das próximas,
com certeza. Foi muito bom."
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ABFLEXO/FTA-Brasil anuncia Conferência
Intercontinental de Flexografia 2021

Contiweb com embalagem flexível
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A
Contiweb, através
de seu CEO, Rut-
ger Jansen, apre-
sentou oficialmen-
te um rotativo para

embalagens flexíveis com
corpos de impressão offset
de formato variável e um cor-
po de impressão que pode al-
ternar entre impressão fle-
xográfica e impressão offset.

Embora já existam algu-
mas máquinas instaladas em
todo o mundo, a máquina de-
senvolvida pela DG press,
com mais de 25 anos de ex-
periência na design, fabri-
cação e assistência de má-
quinas de impressão offset
para embalagens, empresa
que posteriormente foi adqui-
rida pela Contiweb.

A máquina de demons-
tração, configurada com sete
unidades de offset UV e uma
unidade de flexografia para
tintas à base de solvente ou
água e tintas UV.

O formato variável é obti-
do através da substituição si-
multânea da placa e dos cilin-
dros de manta, permitindo
qualquer faixa de formato en-
tre 406-762 mm. Com uma
largura de banda que, depen-
dendo do modelo, pode exce-
der um pouco o medidor e
uma velocidade de im-
pressão de 400 m / min.

A máquina de demons-
tração, configurada com sete
unidades de offset UV e uma
unidade de flexografia para
tintas à base de solvente ou à
base de água e tintas UV,

A tecnologia Thallo ofere-
ce qualidade de impressão e
cor previsível, estável e re-
produzível, com base em
padrões independentes e in-
ternacionalmente, como ISO-
12647 e ISO 15339.

A impressão offset com
tintas EB / UV provou ser

uma solução eficaz e com-
provada para todos os con-
versores na indústria de ali-
mentos, com uma ampla va-
riedade de produtos químicos
(tintas e vernizes / vernizes) e
soluções de cura disponíveis.

O Contiweb Thallo reduz
os tempos de troca de trabal-

ho e é projetado para produ-
zir pequenas tiragens rapida-
mente. Além disso, as tintas
sem solvente garantem uma
pegada de carbono mínima
pela impressora.

Durante a apresentação,
Sean Smyth, analista de im-
pressão e embalagem, falou

sobre o crescimento de em-
balagens flexíveis e novos
designs de produtos atual-
mente feitos de plástico que
serão embalagens flexíveis
no futuro. Garantindo em
2050 que haverá mais plásti-
co no mar do que peixe.

A Contiweb está presente
no mercado europeu e norte-
americano, principalmente e
muito notável nos mercados
da Ásia, Pacífico, África do
Sul e América do Sul.

Fundada em 1978, no ano
passado, completou quarenta
anos, durante esse período,
adquiriu a Stork. A Heidelberg
comprou em 1995 e vendeu
para a Goss International em
2004. Em 2011, comprei o
VITS, para 2018, coincidindo
com seu 40º aniversário, tor-
nou-se uma empresa já inde-
pendente da Goss.

A Contiweb diversificou
sua oferta para incluir desen-
roladores e fornos de seca-
gem para prensas offset,
equipamentos de acabamen-
to Vits e JetWeb, equipamen-
tos auxiliares para impresso-
ras a jato de tinta e, em 2016,
adquiriu a propriedade inte-
lectual da impressora offset
Thallo. Solveta Graf é o agen-
te da Contiweb na Espanha.

Contiweb Thallo para o setor de embalagens flexíveis
com tecnologia flexográfica e offset de bobinas
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MELHORES ROLOS = MELHOR IMPRESSÃO

   Rolos europeus de borracha original Westland com tecnologia Alemã.

   Homologados pelos principais fabricantes de máquinas.

   Continue com a qualidade dos rolos que são montados de origem na sua máquina.
   
   Maior duração em máquina e melhor resultado na impressão.

Contacte connosco por e-mail em: jorge@martinwestland.com
Telefone: + 351 916 478 524
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