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O
Ranking de Inovação 2019

(ranking de inovação 2019, um

estudo realizado pelo jornal fi-

nanceiro alemão Handelsblatt)

atesta as impressionantes credenciais

de inovação da indústria gráfica, espe-

cialmente no contexto da transformação

digital em que o setor está passando. A

Heidelberger Druckmaschinen AG (Hei-

delberg) está significativamente à frente

da concorrência neste ranking, ocupan-

do 23 na Alemanha e 325 em todo o

mundo. Os critérios de avaliação nos

quais o estudo se baseou são particular-

mente reveladores: o número de paten-

tes relevantes que uma empresa aplica

por um período prolongado determina

sua posição no ranking. A relevância e o

valor de uma patente são decididos de

acordo com sua contribuição para a digi-

talização e / ou impacto digital, dos quais

se destacam a conexão e interação (in-

terface) entre as tecnologias analógica e

digital.

Todos os anos, a Heidelberg solicita

cerca de 80 patentes prioritárias (solici-

tações originais de um artigo) e envia

cerca de 220 solicitações subsequentes.

Cerca de 60% dessas patentes estão re-

lacionadas a inovações digitais. Isso dá

à Heidelberg um total de aproximada-

mente 3.400 patentes existentes.

A Heidelberg está

posicionada no

Ranking de

Inovação de 2019

A nona reunião do Grupo de Líderes

da ABIGRAF (Associação Brasileira da

Indústria Gráfica ), realizada em novem-

bro passado, permitiu que os empresá-

rios tivessem uma visão geral do que está

acontecendo no mercado gráfico europeu

e também do cenário e perspectivas da

situação política no Brasil.

Na abertura do evento, o presidente

da ABIGRAF, Levi Ceregato, lembrou

que a economia está se aquecendo e

mencionou o fato de que nos últimos 15

anos a indústria gráfica brasileira com-

prou mais de 15 bilhões de reais em equi-

pamentos importados . O Dr. Lopes de

Castro, presidente da APIGRAF (Asso-

ciação Portuguesa das Indústrias Gráfi-

cas e Transformadoras do Papel), relatou

que a situação em Portugal e na Europa

não é muito diferente daquela enfrentada

pelos empresários brasileiros. As mar-

gens de lucro negativas desde 2013, a re-

cessão e a queda na rotatividade enfren-

tam a criatividade e a adaptação das em-

presas à nova realidade do mercado, es-

sa é a missão das empresas no velho

continente.

Na ocasião, Lopes de Castro e Levi

Ceregato assinaram um protocolo de in-

tenções para o intercâmbio de dados e in-

formações entre entidades gráficas brasi-

leiras e portuguesas.

Associações brasileira e portuguesa

assinam protocolo de intenções

Há 14 anos a Gráfica Movimento destaca-se no segmento de impressão do Dis-

trito Federal ao oferecer qualidade e agilidade – diferenciais que, segundo o diretor

Gustavo Carvalho, ajudaram a consolidar a empresa tanto em Brasília, como em

outros estados onde possui clientes.

Sempre atenta às necessidades do mercado, a Movimento também não priva

investimentos em tecnologia de ponta para continuar crescendo. No segmento de

impressão digital, em que atua desde 2012 para produção de livros e itens promo-

cionais, a empresa acaba de anunciar a aquisição da AccurioPress C6100, equipa-

mento de alta produtividade da Konica Minolta, adquirida com a revenda autoriza-

da Digital Solution.

Gráfica Movimento renova

parque digital 
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Recentemente, passaram-se 20 anos desde o

lançamento do padrão sem fio 802.11b. Foi o primeiro

chamado "Wi-Fi", apresentado pela Wireless Ethernet

Compatibility Alliance (WECA) e amplamente adotado

pelos principais fornecedores de hardware.

Com a chegada do Wi-Fi, a vida dos usuários da

Internet mudou drasticamente. A nova tecnologia ofe-

receu liberdade de conexão sem precedentes, custos

mais baixos e possibilidades inovadoras para consu-

midores e empresas.

Nas próximas duas décadas, o setor passou por

várias gerações de Wi-Fi. Hoje, o padrão mais recen-

te (802.11ax ou Wi-Fi 6) já está disponível, o que é

uma inovação em termos de velocidade / latência, ca-

pacidade, confiabilidade e eficiência energética.

O advento da nuvem cau-

sou grandes mudanças nos

negócios da TI. A segurança,

sem ir além, exige uma nova

abordagem alinhada com es-

sa realidade. Como empresa

de soluções de segurança

em nuvem, a Netskope ofere-

ce a visibilidade e o controle

que as empresas precisam

para manter seus dados se-

guros. Por esse motivo, a

empresa oferece uma série

de dicas para uma boa es-

tratégia de segurança na nu-

vem.

Atualmente, existem pou-

cas empresas que, de uma

maneira ou de outra, não

estão na nuvem. Tanto é as-

sim que os dados corporati-

vos estão em constante mo-

vimento entre vários ser-

viços, alojados em juris-

dições geográficas distintas,

sendo usados e analisados

por várias partes, dentro da

organização e entre parcei-

ros, e até mesmo potencial-

mente informando terceiros

sobre os sistemas Aprendi-

zado de máquina. Portanto,

não faz mais sentido falar so-

bre DLP ou prevenção contra

perda de dados, a realidade

nos obriga a adotar novas

maneiras de proteger essas

informações.

PROTEÇÃO AVANÇADA E CONS-
CIENTIZAÇÃO DE AMEAÇAS

Certamente, o processo

de autorização de aplicativos

individuais na nuvem é muito

caro. As empresas gastam

aproximadamente quatro

dias na verificação de um

serviço em nuvem, para que

uma empresa que, em mé-

dia, use mais de 1.200 aplica-

tivos na nuvem, gaste 13

anos - em horas / homem -

para avaliá-los e criar ma-

nualmente uma lista negra ou

branca. E esse cálculo não

leva em consideração o fato

de que um provedor de ser-

viços em nuvem pode alterar

os protocolos de segurança

da noite para o dia.

Não é mais realista espe-

rar que as equipes internas

acompanhem as avaliações

de segurança. As tecnologias

atuais de proteção de dados

devem ser combinadas com

o conhecimento de ameaças

. 

PROTEGER DADOS SEM BLO-
QUEAR

De fato, lidar com infor-

mações atualizadas é um co-

meço crucial. No entanto, es-

tar ciente de que um determi-

nado serviço de nuvem é

adequado para a empresa

não precisa derivar seu uso

generalizado. Além de con-

trolar quem está acessando

quais dados, para que uma

estratégia de proteção de da-

dos seja eficaz, também é

necessário saber de onde es-

se acesso está ocorrendo e

como está sendo realizado.

O acesso remoto e móvel

é algo que os profissionais de

TI tiveram que enfrentar re-

centemente, mas os serviços

em nuvem adicionam outro

nível de atenção a qualquer

política. Atualmente, 50% do

acesso aos serviços em nu-

vem vem de dispositivos mó-

veis; muitas organizações

podem decidir abordar políti-

cas de segurança em nuvem

diferentes para dispositivos

corporativos versus dispositi-

vos pessoais ou conexões de

rede ou local IP. Cada em-

presa terá diferentes níveis

de conforto e, embora os mo-

delos de "melhores práticas"

possam ser úteis, uma vez

que eles começam a ser im-

plementados em uma empre-

sa real, os sistemas de pro-

teção de dados devem con-

hecer e responder a algo

mais do que as categorias de

pessoas e dados.

C

om uma caldeira que

funciona com combustí-

vel vegetal e não com

gás natural, a Unidade

Turbina Ibema Papelcartão deixa

de emitir 21 mil toneladas de CO2

por ano.

A mudança climática exigiu a

substituição de combustíveis fós-

seis (produtos petrolíferos) por fon-

tes de energia renováveis, o que

requer ajustes nas práticas comer-

ciais em todo o mundo. Uma das

principais alternativas é a biomas-

sa (matéria orgânica), que é quei-

mada diretamente nas caldeiras,

para que a energia térmica seja

usada na produção de vapor.

Um exemplo de indústria que

se adaptou a essa fonte renovável

é a Ibema Papelcartão, um dos

principais atores da América Lati-

na na fabricação de papel de em-

brulho, que utiliza biomassa em

sua Unidade Turvo (na região cen-

tral do Paraná). Lá, uma caldeira é

alimentada com cerca de 2.800 to-

neladas / mês de aparas de ma-

deira, 100% vem de árvores de re-

florestamento.

Ibema mira biomassa Wi-Fi faz 20 anos

A proteção de dados é o primeiro passo para uma

estratégia de segurança na nuvem adequada
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Q
uando pensarmos na ope-

ração da frota de impresso-

ras que temos em nossos

escritórios, as práticas

ecológicas que devem ser

realizadas ao usar essas ferramentas,

como reciclagem de papel, impressão

duplex e consolidação de equipamentos,

provavelmente serão lembradas. office

para aumentar o número de usuários por

dispositivo - tudo isso - considerando que

o número médio de folhas de papel usa-

das por um funcionário do escritório por

ano é 10.000 e que o número de vezes

que um documento médio é copiado é 10

vezes.

Através de um melhor gerenciamen-

to de impressão, é possível reduzir cus-

tos e ter um impacto positivo no meio

ambiente e na sustentabilidade. O ge-

renciamento de impressão fornece uma

camada de inteligência nos dispositivos

de saída que elimina o excesso e apro-

veita a tecnologia para imprimir menos

páginas e melhorar a produtividade.

Algumas empresas hesitam em usar

o gerenciamento eletrônico de documen-

tos porque muitas vezes seus anexos

são necessários; no entanto, ter uma cul-

tura de trabalho viciada em papel gera

despesas desnecessárias: os funcioná-

rios podem estar imprimindo de um lado

ou imprimindo cada trabalho em cores.

Talvez você não saiba quem está impri-

mindo o que e quando, e a equipe de TI

pode estar gastando muito tempo no ge-

renciamento e manutenção de dispositi-

vos.

Ter a tecnologia certa no local de tra-

balho facilita a eliminação gradual do uso

de papel. Por exemplo, os Serviços de

Impressão Gerenciada (MDS) atenuam

as ineficiências, eliminam o desperdício

de papel, melhoram as áreas mais im-

portantes e aliviam a carga de gerencia-

mento de impressão e outras tarefas en-

volvidas no papel. O MDS fornece as in-

formações corretas no horário e formulá-

rio corretos e fornece um único ponto de

controle para monitorar e gerenciar o re-

sultado:

Autentique os usuários para que eles

possam imprimir apenas o necessário.

l Exibir impressoras, endereços IP e

alertas de status.

l Impressão direta nos dispositivos

mais rentáveis.

l Impressão em preto e branco

padrão.

l Gera relatórios e compara o de-

sempenho com os acordos de nível de

serviço (SLA).

l Coletar dados sobre padrões de

utilização e uso.

A implementação do MDS nas orga-

nizações ajudará a ter uma infraestrutura

de informações ideal para realizar com

êxito processos relacionados a docu-

mentos. Os documentos eletrônicos são

mais rápidos, mais precisos, podem ser

entregues automaticamente e não serão

perdidos ou danificados. Isso, junto com

a economia de materiais, pode reduzir

significativamente os custos.

QUÃO VERDES SÃO SEUS PROCESSOS?
O MDS também fornece uma análise

básica do impacto ambiental que pode

incluir o consumo de eletricidade, papel e

sua pegada de CO2 associada. Esta

análise fornece:

Uma maior compreensão do impacto

ambiental de seu estado atual.

l O impacto fiscal de seus procedi-

mentos operacionais e processos de ge-

renciamento de documentos.

l As economias que eles podem fa-

zer.

l Um roteiro para apoiar iniciativas

ambientais.

APROPRIADO UM FLUXO DE TRABALHO

ADEQUADO

Para a maioria das organizações, exis-

te uma necessidade crescente de auto-

matizar fluxos de trabalho de documentos

arcaicos em papel que evoluíram para fa-

zer parte de sua cultura. Apesar de toda a

tecnologia disponível, ainda existem flu-

xos de trabalho centrados em papel.

Se o seu local de trabalho estiver

cheio de pastas com papel que vai de

pessoa para pessoa, é um sinal de que é

necessário automatizar fluxos de trabal-

ho e eliminar o papel de uma vez por to-

das. A automação do fluxo de trabalho

pode ajudar a simplificar muitos proces-

sos manuais comuns que são executa-

dos todos os dias.

Em termos concretos, a otimização

do fluxo de trabalho envolve pegar um

processo comum repetível e automatizá-

lo para torná-lo mais eficiente. Com os

fluxos de trabalho certos, não há cópias

de documentos em excesso, os arquivos

são roteados eletronicamente em vez de

fazer cópias impressas, e os funcionários

não precisam levar os arquivos para

seus colegas de trabalho.

Com a automação do fluxo de trabal-

ho, será possível:

Simplifique os processos para elimi-

nar duplicatas.

l Acesse a versão mais recente de

um projeto a qualquer momento, para

que a colaboração da equipe seja reali-

zada sem problemas.

l Acompanhe e registre as alte-

rações, para que todos estejam cientes

dos últimos desenvolvimentos.

l Simplifique o processo de apro-

vação.

l Lembre os usuários das tarefas dis-

poníveis com alertas de notificação por

email.

Os fluxos de trabalho eletrônicos au-

tomatizados garantem que seu trabalho

seja concluído no momento certo, pela

pessoa certa, e fornece informações

completas e rastreabilidade nos rocesos

comerciais do trabalho.

Processos de negócios eficientes ajudam 

a melhorar iniciativas verdes

Jesús García

CEO Ricoh Mexicana
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A principal mensagem da drupa 2016

foi que o jato de tinta agora está pronto

para o "horário nobre" em uma crescente

gama de aplicações e está bem posicio-

nado para mudar os métodos de im-

pressão convencionais. Em 2016, de-

veríamos "tocar o futuro" e, em 2020, de-

veríamos realmente "abraçá-lo" adequa-

damente. Até 2020, todos acham que a

Drupa sinalizará a vitória da impressão

sem impacto. Para mim, 2020 será outro

drupe de jato de tinta. O sucesso do jato

de tinta é derivado e incorporado à pró-

pria natureza da tecnologia que pode ser

vista através de seus principais elemen-

tos.

IMPRESSÃO SEM CONTATO

Hoje, a impressão digital elimina a

maior parte do tempo ineficiente de uma

empresa de impressão, quase não há

etapas intermediárias. Os provedores de

serviços de impressão se tornam mais

produtivos, aumentam sua capacidade

de resposta e contribuem para reduzir o

estoque para seus clientes. O futuro da

impressão está configurado para digital e

jato de tinta. A Xerografia e o Desloca-

mento não podem ir aonde o jato de tinta

pode ir com larguras muito grandes, im-

primindo em objetos e tecidos. A tecnolo-

gia de jato de tinta permite impressão

sem contato, eliminando o risco de dis-

torção da imagem ou deterioração do

substrato.

Nenhum mercado para para os fabri-

cantes e todos estão redobrando sua

criatividade para gerenciar essas peque-

nas gotas de tinta. Seja a altura da

ejeção em relação ao papel, a fragilidade

das cabeças em termos de atrito, sua

permutabilidade, a velocidade de ejeção

da tinta junto com a precisão da forma de

cada gota, o tamanho e a qualidade do

pigmento, a limitação de penetração de

tinta no substrato ou secagem melhora-

da de papel não revestido, etc.

Vemos muitos fornecedores de ca-

beçotes de impressão (Memjet, Kyocera,

Fuji, Xaar, Konica Minolta, entre outros)

que oferecem resolução mais alta, velo-

cidades mais altas e custos mais baixos.

Tudo isso abre novos horizontes. Embo-

ra as cabeças tivessem anteriormente

apenas um modEradas de resolução e

velocidade com uso limitado de aplicati-

vos, estamos testemunhando um incrível

desenvolvimento de novas cabeças em

muitos fornecedores que oferecem alto

desempenho e resolução de impressão.

Portanto, existem muitos fornecedores

de máquinas a jato de tinta que prestam

serviços em vários mercados, de etique-

tas a grandes formatos, têxteis, embala-

gens e impressão industrial. O cresci-

mento aqui é significativo e estou con-

vencido de que estamos em um ponto de

virada claro para que o jato de tinta se

torne a tecnologia dominante na drupa

2020. Testemunharemos algumas má-

quinas revolucionárias e veremos que

quase não há limite para a injeção de tin-

ta.

SOFTWARE, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E

IMPRESSÃO 3D
Enquanto o cabeçote de impressão

requer tecnologia avançada tecnologias,

a magia do jato de tinta produzida

também se deve a outros ingredientes-

chave recentemente disponíveis, como

impressão 3D, software avançado e inte-

ligência artificial. Esses componentes

são as melhores ferramentas para ajudar

a aperfeiçoar máquinas a jato de tinta, o

que faz com que sua flexibilidade e pre-

cisão superem as expectativas. Alguns

fabricantes de cabeçotes de impressão,

como Bobst Group Mouvent, estão usan-

do tecnologias de impressão 3D para in-

tegrar todos os componentes em um es-

paço pequeno, com o mais alto nível de

precisão, oferecendo grupos de cabeço-

tes compactos para uso em diversas tec-

nologias. Quase tão simples quanto os ti-

jolos de Lego!

As tecnologias adjacentes estão real-

mente acelerando o desenvolvimento

contínuo do jato de tinta, inventado há

muitos anos. Os novos algoritmos aju-

dam os fabricantes de impressoras digi-

tais na busca de falhas no bico, na de-

tecção de bolhas de ar no interior do tan-

que de tinta da cabeça, na obtenção de

uma taxa de jato de tinta constante, jun-

tamente com a finura de cada gota, ou

com a correção do jato de tinta desvian-

do para o jato adjacente ao jato perdido

etc. Em resumo, você pode dizer que a

Inteligência Artif icial em software

avançado está ajudando a eliminar im-

perfeições na engenharia dos cabeçotes

de impressão.

O recém-inventado Industry 4.0, que

se refere a máquinas que são comple-

mentadas com conectividade sem fio e

sensores, conectados a um sistema que

pode visualizar toda a linha de produção

e tomar suas próprias decisões, está

muito alinhado com os princípios do jato

de tinta.

Drupa Essentials of Print

O que se segue no jato de tinta 

e as muitas razões para adotá-lo?

Régis Thienard 

Especialista em

consultoria em jato

de tinta da indústria

gráfica.

"A tecnologia atual de jato de tinta não estabeleceu um marco
em literalmente tudo o que é impresso, mas não há dúvida de
que ela evoluirá ainda mais. A natureza sem contato do jato de

tinta abre uma infinidade de novos mercados. "
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COR EM ABUNDÂNCIA

Com impressoras com até 12 cores e

um tamanho de gota que varia em um fa-

tor de 10, todas as cores podem ser im-

pressas conforme o intervalo estiver no

topo de qualquer sistema de impressão.

Não é mais o olho humano que julga e

compara entre o original e o resultado, é

o sistema que aplica seus próprios

padrões. Os anúncios recentes de Lan-

da, alcançando cerca de 97% da Panto-

ne e afirmando que cores planas podem

se tornar algo do passado, estão prepa-

rando o cenário para a drupa 2020, onde

todos esperamos que o jato de tinta seja

a estrela do show. A recentemente anun-

ciada tecnologia BOBST DigiColor

também anuncia o crepúsculo de cores

planas. Todos esses anúncios agra-

darão os proprietários de marcas que

não precisarão mais depender do humor

e da subjetividade de um operador de

impressora.

VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO

A tecnologia de jato de tinta tem o po-

tencial de imprimir em praticamente qual-

quer substrato, de têxteis a embalagens,

até diretamente na forma de muitos

substratos. A tecnologia atual de jato de

tinta não estabeleceu um marco em lite-

ralmente tudo o que é impresso, mas

não há dúvida de que ela evoluirá ainda

mais. Em algumas áreas, o jato de tinta

ainda está engatinhando, por exemplo,

no embelezamento. Empresas como

MGI, KURZ, SCODIX estão abrindo no-

vas áreas e isso é apenas o começo.

O jato de tinta é cada vez mais visto

como um mecanismo evolutivo das téc-

nicas de impressão e essa evolução per-

mite a impressão de materiais cada vez

mais complexos. A natureza sem contato

do jato de tinta abre uma infinidade de

novos mercados, como vidro, cerâmica,

azulejos e até placas de circuito impres-

so. Podemos ter certeza de que a drupa

2020 dará vida a novos aplicativos. O le-

ma "abraçar o futuro" pode muito bem

tornar-se "abraçar o jato de tinta como o

futuro". Inovações disruptivas estão em

movimento!

Espero que a Drupa exiba livros im-

pressos digitalmente com realidade inte-

grada aumentada e eletrônicos impres-

sos, entrega de embalagens conecta-

das, recursos avançados de segurança

em toda a cadeia de suprimentos, teci-

dos com sensores de saúde (tensão, de-

sidratação etc.)

DADOS VARIÁVEIS, AGILIDADE E

FLEXIBILIDADE

Os proprietários das marcas e suas

agências esperam, até exigem, mais

personalização e customização em está-

gios avançados. Todo mundo quer que o

pacote seja o produto. Alguns atores im-

portantes, como a Philip Mo Rris Interna-

tional (PMI), esperam que a impressão

digital seja o núcleo de sua produção de

embalagens. O Digital permite que qual-

quer item da embalagem seja único e

produzido em 7 dias, em vez de 18 me-

ses, como declararam recentemente.

Além disso, à medida que os "dados" se

tornam a espinha dorsal da Indústria 4.0,

a impressão digital e o jato de tinta, por

sua própria natureza, enfrentarão essa

nova realidade, para que tudo o que for

impresso possa ser o mesmo, mas

também possa ser diferente.

CUSTOS

Muitos afirmam que o limite do jato de

tinta está relacionado ao custo da tinta.

Hoje, a pesquisa do fabricante necessária

para produzir tintas envolve investimentos

contínuos, principalmente porque os ca-

beçotes de impressão estão em constan-

te mudança e as formulações de tinta pre-

cisam ser ajustadas. Embora seja verda-

de que o desenvolvimento de tintas para

jato de tinta seja mais caro do que para

offset ou flexografia, é apenas uma

questão de tempo para que o jato de tinta

seja mais acessível e quando seu volume

de produção excede as tintas offset, isso

pode ter um custo conjunto.

SUSTENTABILIDADE

A aceleração da adoção do jato de tin-

ta também deriva do fato de poder ser à

base de água com todos os benefícios

ambientais associados. A HP em im-

pressão de papelão ondulado está fazen-

do alegações importantes sobre a susten-

tabilidade de suas tintas, especialmente

para embalagens de alimentos. Outros

continuarão com tintas à base de água,

como foi mostrado recentemente, por

exemplo, no Labelexpo 2020 do Bobst

Group com sua impressora de etiquetas

Mouvent de até 100 metros / minuto.

Como eu disse na introdução, a dru-

pa 2020 deve adotar jato de tinta como

nunca antes. O jato de tinta continua

sendo uma tecnologia relativamente no-

va e de rápido desenvolvimento, as ino-

vações que estão ocorrendo agora e as

que virão a tornarão a tecnologia domi-

nante em todas as principais aplicações

de impressão e até mesmo além. Por-

tanto, enquanto prepara sua viagem pa-

ra Drupa em Düsseldorf, tenha a mente

aberta e procure especialmente por coi-

sas que não eram possíveis até agora,

porque em breve elas serão o "novo

normal"!

"Anúncios recentes anunciam o crepúsculo de cores planas"
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A série VarioPrint i foi recon-

hecida por centenas de clientes

como uma solução para im-

pressão de alta qualidade de

grandes volumes de mala dire-

ta, comunicações transacio-

nais, material de marketing, liv-

ros, revistas e manuais.

Essa solução de jato de tin-

ta de folha única de tamanho

B3 preenche a lacuna entre as

impressoras de toner de folha

única de ponta e as impresso-

ras de jato de tinta de alimen-

tação contínua de nível básico.

Lançado em agosto de

2015, existem atualmente qua-

se 250 instalações da Vario-

Print i-series em todo o mundo.

Os países europeus que lide-

ram as instalações são a Ho-

landa, o Reino Unido, a França

e a Alemanha. O sucesso da

tecnologia foi de tal ordem que

mais de 20% da base de clien-

tes investiu em um segundo

dispositivo.

Uma das vantagens da Va-

rioPrint i-series é o aumento da

produtividade, pois imprime

mais de 400.000 imagens A4

por dia, com um tempo de ativi-

dade de mais de 90%, com o do-

bro da velocidade de dispositi-

vos similares. O uso de tinta em

folhas soltas de papel offset

padrão em alta velocidade é

possível graças à primeira tec-

nologia ColorGrip. As tintas

iQuarius MX da série VarioPrint i

foram projetadas para clientes

que trabalham com papéis offset

revestidos para aplicações de

artes gráficas de alta qualidade.

A
Ricoh lança novas

opções de acaba-

mento para suas im-

pressoras digitais em

cores para volumes médio e

alto Pro C9200 e Pro C7200.

Especificamente, essas im-

pressoras agora adicionam

oito opções de alimentação e

saída de papel, além de no-

vos servidores de impressão

EFI. Graças a essas novas

possibilidades de alimen-

tação e saída de papel, os

usuários dos modelos Pro

C9200 e Pro C7200 podem

aumentar sua produtividade

e fornecimento de aplicativos,

como o uso de papel revesti-

do ou capas de alta gramatu-

ra, além de inserir folhas.

Eles também incluem

funções de encadernação,

como encadernação de cava-

lete para estandes longos e

acabamento SquareFold,

que ajudarão os clientes a in-

ternalizar essas tarefas.

Outra novidade importan-

te é a incorporação dos servi-

dores de impressão EFI

Fiery, que oferecem maior

desempenho e novos recur-

sos. Estes são os servidores

E-86 para a série Pro C9200

e E-86A para o Pro C7200.

No caso das impressoras Pro

C7200x de 5 cores, os servi-

dores E-86A e E-46A apre-

sentam uma nova e exclusiva

função de calibração de co-

res que garante impressões

da mais alta qualidade em

aplicativos de 5 cores.

Ricoh Pro C9200 e Pro C7200

incluem novas opções de acabamento

Ricoh, líder em segurança

de impressão e documentos

Um novo relatório do IDC MarketScape nomeia a

Ricoh como líder em segurança global de impressão

e documentos. O relatório, “IDC MarketScape: so-

luções e serviços de segurança mundial, cópia im-

pressa 2019-2020 do fornecedor”, analisa de perto a

estratégia da Ricoh, identificando maneiras pelas

quais a empresa se distingue de seus concorrentes

para oferecer valor ao cliente enquanto protege, ge-

rencia e conecta os sistemas que formam a espinha

dorsal dos negócios modernos. De acordo com a IDC

MarketScape, o modelo global consistente de entre-

ga da Ricoh e a abordagem orientada para o cliente

são os principais diferenciais.

“Estamos muito orgulhosos de receber esse re-

conhecimento da indústria em um contexto de Ccres-

cente conectividade no local de trabalho, onde é cada

vez mais importante implementar as melhores práti-

cas de segurança e uma "defesa em profundidade"

que vai além do dispositivo ", diz Diego Imperio, pre-

sidente e CEO da Ricoh Latin America. "Na Ricoh, te-

mos especialistas que ajudam empresas de qualquer

tamanho a resolver seus problemas de segurança

por meio de soluções avançadas, tecnologia de pon-

ta e os padrões e protocolos exigidos em ambientes

comerciais de alta produtividade".

A Canon Varioprint I-Series

chega a 250 instalações
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P
or um longo tempo, a impressão
em grande formato foi vista co-
mo um serviço de alto custo, cu-
jos trabalhos levavam vários

dias. Muito evoluiu esse setor, transfor-
mado por tecnologias inovadoras que
deram origem a equipamentos digitais
muito mais sofisticados. Essa evolução,
combinada com os novos gostos dos
consumidores, está dando um novo bo-
om à impressão digital de grande forma-
to, expandindo seus mercados e ofere-
cendo às pequenas empresas e oficinas
de impressão oportunidades muito boas
para expandir seus negócios.

É por isso que é importante conhecer
as tendências de impressão que podem
abrir novas oportunidades de negócios.

PERSONALIZAÇÃO: UMA MEGA TENDÊNCIA

ESSENCIAL

A personalização é uma mega
tendência neste setor. Os consumidores
querem se destacar do resto, para que
seu consumo seja voltado para produtos
exclusivos e exclusivos. Segundo a De-
loitte, 1 de 4 consumidores está disposto
a pagar mais para receber um produto
ou serviço personalizado.

Para Amado Lara, diretor de vendas
para a América Latina da Roland DGA,
"a personalização de diferentes itens por
meio da impressão em grande formato é
um mercado que cresce em ritmo acele-
rado, não apenas por serem inovadores
para o consumidor, mas também pela al-
ta qualidade e  velocidade com que po-
dem ser produzidos e a custos acessí-
veis. "

Mas que tipo de itens podem ser per-
sonalizados? A Roland DGA, fornecedo-

ra de equipamentos de impressão de
grande formato, ideal para transformar
objetos comuns de baixo custo em itens
personalizados de alto valor, fornece um
guia simples sobre isso:

1. UM TOQUE DIFERENTE PARA ROUPAS

DIFERENTES

A personalização da moda se tornou
uma tendência. Não se trata mais das lo-
jas oferecerem e que o cliente escolhe o
que existe, agora ele quer participar do
design. Pequenas empresas e gráficas
podem tirar vantagem dessa tendência,
criando rápida e facilmente inscrições,
logotipos, gráficos e imagens em uma
ampla variedade de superfícies têxteis.

Com a ajuda de alguns sistemas de
impressão digital têxtil, você pode impri-
mir e fazer cortes gráficos em cores sóli-
das para camisas personalizadas, usan-
do diferentes tipos de impressão digital,
como sublimação. Até roupas e acessó-
rios podem ser decorados com pedras
preciosas sofisticadas usando impresso-
ras / cortadores e gravadores para trans-
ferir strass, o que agrega mais valor a
peças de vestuário, como camisas e je-
ans.

2. ROUPA ESPORTIVA COM GRÁFICOS

PROFISSIONAIS

É também uma tendência no merca-
do da moda. Grandes marcas de roupas
esportivas já começaram a oferecer a
seus consumidores a oportunidade de
projetar suas próprias moletons, cami-
sas, shorts, calças e outros roupas es-
portivas de maneira simples e no menor

tempo possível, deixando uma boa expe-
riência ao consumidor.

Usando soluções de corte e im-
pressão para desktops, o vestuário es-
portivo pode ser personalizado com uma
ampla variedade de materiais de trans-
ferência de calor indeléveis, oferecendo
um corte preciso em alta velocidade, re-
sultando em produção mais rápida e grá-
ficos com aparência mais profissional,
que fascinam os fãs do esporte, profis-
sionais e pessoas que procuram para es-
te tipo de roupa para uso em crianças em
idade escolar.

3. PRÊMIOS GRAVADOS E EM CORES

Entregar um prêmio como prêmio em
uma competição ou como reconheci-
mento do mérito de alguém é uma práti-
ca muito antiga. No entanto, para ela-
borá-los, os fabricantes exigiram algum
trabalho e tempo, o que impactou o
preço para o comprador, sem contar que
eles eram produzidos em série. Isso mu-
dou completamente, porque, com a per-
sonalização, os usuários também procu-
ram imprimir seus próprios carimbos
nesses tipos de itens.

Um bom equipamento de impressão
de grande formato permite imprimir na
parte de trás de prêmios em acrílico gra-
vados e perfurar gráficos e texto com di-
ferentes opções de tintas brancas e
metálicas, obtendo um efeito tridimensio-
nal de alta qualidade que atrairá a
atenção do seu cliente. Um gravador de
mesa é uma solução econômica com a
qual você pode produzir medalhas, pla-
cas, prêmios e outros itens.

Novas tendências 

em impressão de grande formato até 2020

Amado Lara

Diretor de

vendas para a

América Latina

da Roland DGA.



4. PRESENTES E ACESSÓRIOS

PERSONALIZADOS E ÚNICOS

Como criar experiências inesquecí-

veis ao entregar um presente? A melhor

maneira de fazer isso é fornecer itens

personalizados e únicos. De xícaras, ca-

netas, molduras, travesseiros, chaveiros,

bolas, todo tipo de lembrança, entre mui-

tos outros, são os objetos nos quais o

cliente pode imprimir seu próprio carimbo.

Segundo a Deloitte, 50% dos consumido-

res acreditam que produtos personaliza-

dos podem ser um grande presente.

A impressão em grande formato per-

mite uma personalização eficaz graças a

um processo de transferência de calor.

Além disso Por meio da impressão UV di-

reta ao substrato, gráficos fotorrealistas,

letras e imagens podem ser facilmente

impressos em praticamente qualquer

substrato ou objeto tridimensional com

até 10 centímetros de espessura. Esta é

uma oportunidade perfeita para agregar

valor a presentes ou objetos comuns, fa-

zendo com que pareçam totalmente dife-

rentes e atraentes para os clientes.

5. TODOS OS TIPOS DE BOLSAS E MOCHILAS

Uma variedade de sacolas e mochilas

personalizadas também fazem parte des-

sa tendência com bom potencial de negó-

cios. De bolsas como acessórios de mo-

da, mochilas escolares e esportivas a bol-

sas usadas como brindes corporativos,

clientes pode ser oferecida a opção de

personalizar sua compra com rapidez e

facilidade usando impressoras de subli-

mação e impressoras UV de mesa.

Não é preciso se preocupar com a

quantidade a ser impressa, pois agora é

possível criar baixos volumes de protóti-

pos de acessórios e itens de moda. Adi-

cione gráficos personalizados diretamen-

te a diferentes materiais, como couro, lo-

na e outros tecidos e materiais de cloreto

de polivinila (PVC), seja por impressão di-

reta com dispositivos UV de mesa ou por

gráficos de transferência de calor.

6. CASOS PERSONALIZADOS PARA

DISPOSITIVOS MÓVEIS

O celular e os tablets já são dispositi-

vos inseparáveis para certos segmentos

de mercado e, como tal, os usuários pro-

curam torná-los únicos, agradáveis e que

são uma extensão de sua própria perso-

nalidade. A personalização desses dispo-

sitivos é um grande negócio, e muitos

proprietários de impressoras de mesa de-

senvolveram empresas de sucesso impri-

mindo capas para esses dispositivos.

Se você deseja adicionar gráficos ex-

clusivos a elegantes estojos ou capas de

pressão, a tecnologia de mesa oferece a

flexibilidade de personalizar diretamente

plástico, couro, couro artificial, silicone e

muitos outros materiais. Além disso, você

pode adicionar efeitos de gravação e im-

primir desenhos coloridos com o valor

agregado de texturas, padrões e textos

tangíveis.
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A Roland DGA Corpora-

tion anuncia o lançamento de

sua nova impressora IU-

1000F, uma impressora pla-

na UV-LED de última ge-

ração com um design exclu-

sivo para produção de alto

volume. Projetado para im-

pressão rápida e eficiente em

uma ampla variedade de

substratos, incluindo placas

rígidas de 10,1 cm (4 pol) x

20,3 cm (8 pol), pesando até

40,9 kg (99 lb), a IU-1000F

oferece produtividade para

profissionais de sinalização e

exibição , versatilidade e qua-

lidade de imagem.

Com seus 12 cabeçotes

de impressão em um layout

escalonado de três linhas e

um espaço livre de transporte

de 10 cm (4 pol.), A IU-1000F

é ideal para imprimir gráficos

vibrantes e detalhados  dire-

tamente em PETG, placa de

PVC, placa de espuma, ma-

deira, papelão  ondulado ,

chapa de alumínio e muito

mais. A IU-1000F imprime de

ponta a ponta em placas fi-

nas ou grossas e oferece vá-

rias opções de velocidade e

desempenho. Um total de

1.280 bocais por cabeçote de

impressão, junto com as

funções de prevenção de

efeito de banda e ponto, per-

mitem resultados de imagem

de alta resolução de até 635

x 1.800 dpi. As tintas UV de

alta densidade com certifi-

cação GREENGUARD Gold,

desenvolvidas exclusivamen-

te em CMYK, Gloss e White,

curam instantaneamente e

oferecem resultados gráficos

surpreendentes. Uma opção

de tinta de pré-tratamento

permite uma adesão ainda

maior, o que facilita a prepa-

ração e impressão de mate-

riais desafiadores, como acrí-

lico, vidro e cerâmica. Os

usuários podem incorporar

as tintas especiais Bright e

White para melhorar suas im-

pressões com um grande nú-

mero de efeitos texturais e di-

mensionais impressionantes.

Nova impressora plana UV-LED de alto volume IU-1000F
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Tintas GREENGUARD

Gold LED UV

certificadas pela Agfa
As tintas Agfa Anuvia 1250/1551 e

Anapurna1200 / 1501 UV LED para im-

pressão de sinalização e exibição rece-

beram a certificação GREENGUARD

Gold em reconhecimento ao seu caráter

ecológico.

A certificação GREENGUARD é con-

cedida a produtos que atendem a alguns

dos mais rigorosos padrões de emissão

de produtos químicos do mundo, o que

ajuda a reduzir a poluição do ar em am-

bientes fechados e o risco de exposição a

produtos químicos. As tintas para injeção

Agfa Anuvia 1250 e 1551, assim como as

Anapurna 1200 e 1501, obtiveram o mais

alto nível de certificação GREENGUARD

Gold. Isso significa que eles podem ser

usados com segurança em impressões

que cobrem todas as paredes de uma sa-

la, e não apenas em pôsteres ou deco-

rações parciais.

A Mutoh obteve a certificação GRE-

ENGUARD Gold por suas tintas MS41,

especialmente desenvolvidas para as

novas impressoras XpertJet de 64 "de

largura.

Como resultado, as empresas de

impressão e impressoras que investem

em uma nova impressora XpertJet

terão total tranquilidade, além de uma

vantagem competitiva, podendo ofere-

cer uma solução certificada para apli-

cações de acabamento de parede per-

feitamente adequadas para interiores,

incluindo escritórios, salas de aula e

ambientes de atendimento médico.

A certificação foi obtida na categoria

Papel de Parede, sendo a categoria mais

alta com a maior quantidade de superfí-

cie impressa em salas de aula, escritó-

rios ou ambientes de assistência médica.

A tinta flexível Canon UVgel 460,

que foi introduzida com a nova impres-

sora de mídia flexível Colorado 1650

em maio, alcançou o nível mais alto de

certificação UL GREENGUARD Gold

da UL Environment, uma empresa lí-

der internacional em questões de cer-

tificação e segurança.

Esse credenciamento demonstra

que as impressões do Colorado 1650

atendem aos padrões internacionais

mais exigentes por suas baixas

emissões de compostos orgánicos

sótãos voláteis (COV). Essa cir-

cunstância torna as aplicações nas

quais as impressões com a tinta Ca-

non UVgel 460 são usadas completa-

mente seguras para uso em espaços

internos, como escolas e centros de

saúde, locais onde pessoas e espe-

cialmente crianças passam longos

períodos de tempo.

Essa nova tinta flexível pode esti-

car até 85%, por isso é adequada para

tecidos de vinil e poliéster autoadesi-

vos. Esse é um fator importante nas

instalações em que as impressões de-

vem dobrar, enrolar ou enrolar. Sem ir

mais longe, em aplicações internas co-

mo molduras vasos, impressão digital

têxtil, gráficos retroiluminados e com

iluminação frontal, aplicações de de-

coração de superfícies e aplicações

externas, como gráficos de veículos.

O auditório da ESPM

Tech, em São Paulo, foi pal-

co de um importante debate

sobre a relevância e as apli-

cações da comunicação im-

pressa no mundo digital,

suas transformações e valo-

res relacionados a questões

como sustentabilidade, cre-

dibilidade, entre outras. Es-

ses foram os temas que es-

tavam na agenda durante o

Print Summit 2019, um

evento que reuniu cerca de

200 profissionais de diferen-

tes áreas do setor de comu-

nicação (impressoras, agên-

cias, entidades e fornecedo-

res de equipamentos de im-

pressão) em 29 de outubro.

As tintas Mutoh MS41 obtêm a

certificação GREENGUARD Gold

Tinta flexível Canon UVgel 460

Print Summit 2019 apresenta 

o papel da comunicação impressa no século XXI



www.digicomexpo.es
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D
u r a n t e

d é c a -

das, a

i m -

pressão

digital para a moda,

decoração, indústria

e indústria gráfica

foi relegada a amos-

tragem e impressão

de curto prazo. Com

as vantagens da

tecnologia inovado-

ra de jato de tinta, o

setor agora está

atendendo à demanda por resultados am-

bientalmente responsáveis, projetos ino-

vadores e a necessidade de melhorar a

operação da cadeia de suprimentos. Este

artigo examina as últimas tendências da

indústria têxtil e examina a dinâmica das

inovações digitais nessa enorme cadeia

de suprimentos da indústria. Inovações

em design, impressão digital, além de cor-

tar e costurar produtos têxteis.

TRANSFORMAÇÃO TÊXTIL
Como muitas indústrias, o mercado de

impressão têxtil mudou para adotar novas

tecnologias inovadoras destinadas a

abordar uma nova geração de consumi-

dores, marcas e cadeia de suprimentos.

Essa indústria maciça, com mais de um

bilhão e meio de dólares em valor comer-

cial anual no setor de roupas e acessó-

rios, está passando por uma transfor-

mação.

As marcas devem se adaptar para

atrair uma nova geração de consumidores

que compram em lojas físicas e por meio

de varejistas online. Agora que a era digi-

tal é uma certeza econômica, as marcas e

fábricas têxteis precisam se adaptar. Mui-

tas dessas mudanças evoluíram na última

década quando surgiram as primeiras so-

luções de produção têxtil digital de alta ve-

locidade (1). As mudanças são chocantes

em várias áreas-chave.

PRODUTIVIDADE
Uma das maiores áreas na impressão

têxtil que melhorou drasticamente é a ca-

pacidade de produzir qualquer compri-

mento de tecido ou vestuário a tempo.

Sem a preparação de cilindros ou telas, e

com o advento dos filtros sofisticados pro-

jetadas para automação do fluxo de tra-

balho, as fábricas têxteis podem agora

produzir qualquer design rapidamente,

atendendo às necessidades de designers

e marcas que tentam atender às rápidas

mudanças na indústria da moda. Além

disso, as inovações na combinação de

cores e design estão acelerando o pro-

cesso criativo, reduzindo o tempo de

criação de meses para semanas ou até

apenas alguns dias.

CRIATIVIDADE
No espaço têxtil, melhorias na produti-

vidade e design simplificado também se

traduziram em maior criatividade. Com a

capacidade de produzir execuções de

itens individuais, não há risco de pro-

dução em massa associada à contratação

de novos designers. Muitas marcas estão

permitindo que designers iniciantes en-

trem na briga e concorram pelo reconhe-

cimento e participação mentais. Hoje em

dia, é comum encomendar um quarto de

metro de tecido das fábricas têxteis tradi-

cionais ou de uma nova geração de pro-

dutores sob demanda para personali-

zação em massa.

MEIO AMBIENTE
Finalmente, a sustentabilidade am-

biental continua em vanguarda da respon-

sabilidade do provedor de serviços. Pes-

quisas têm mostrado repetidamente que

as gerações mais jovens, principalmente

a Geração Z, priorizam a sustentabilidade

quando se trata de seleção de produtos.

Em muitos casos, essa faixa etária está

disposta a pagar mais pelos produtos cria-

dos com a sustentabilidade em mente.

Para a indústria têxtil, isso significa uma

mudança. Por gerações, os fabricantes

de têxteis têm sido considerados um dos

principais poluentes, com 20% das águas

residuais produzidas por fábricas têxteis

em todo o mundo.

OTIMIZANDO A CADEIA DE SUPRIMENTOS
Agora que descrevemos amplamente

a transformação têxtil e os fatores que a

impulsionam, podemos analisar melhor

como o mercado têxtil está mudando à

medida que o volume de impressão digital

de tecido continua a crescer a 19% CAGR

(atingindo cerca de 4 bilhões de metros

quadrados em 2022). Como as tendên-

cias de produtividade e criatividade ins-

tam as empresas a adaptar um programa

de produção mais flexível que priorize a

diversidade de produtos, é natural que as

melhorias cheguem à cadeia de supri-

mentos.

INTEGRAÇÃO NO GERENCIAMENTO DO CICLO
DE VIDA DO PRODUTO (PLM)

Quando as marcas planejam sua pró-

xima temporada, geralmente recorrem ao

uso de um sistema de gerenciamento do

ciclo de vida do produto (PLM). Essas fe-

rramentas são agregadoras de todos os

componentes necessários para iniciar

uma nova temporada de sucesso. Desde

gerenciamento de recursos (ERP), com-

ponentes de design, coleta e montagens,

até padrões e fotografia de produtos, es-

sas plataformas colaborativas permitem

todas as funções e processos na criação

dos produtos da próxima temporada: um

esforço coordenado de marcas, desig-

ners, fábricas têxteis e corte e alfaiataria

operações de logística que transportam

produtos para as prateleiras ou os enviam

em pacotes.

FABRICAÇÃO JUST IN TIME

Embora a fabricação just-in-time (JIT)

tenha sido tecnicamente um termo que

existe desde a década de 1960, ela aumen-

tou sua aplicabilidade nas últimas décadas.

Drupa Essentials of Print

A impressão digital impulsiona a

inovação na impressão têxtil

Ron Gilboa

Diretor de grupo da

Keypoint

Intelligence-

InfoTrends.
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A fabricação JIT permite que novas em-
presas comercializem suas linhas de
produtos em dias ou semanas, em vez
de meses. Para organizações maiores,
isso pode significar uma resposta rápida
às necessidades da indústria da moda
para atender à demanda sazonal. Va-
riações sazonais podem chegar pontual-
mente às prateleiras, o que dá às em-
presas têxteis uma capacidade maior de
agradar seus clientes.

IMPRESSÃO DIGITAL: REDUÇÃO DO EXCESSO

DE ESTOQUE E ARMAZENAMENTO

A mudança para a impressão digital
também pode significar melhor planeja-
mento de estoque, resultando em me-
nos excesso de estoque e necessidades
de armazenamento. À medida que os
fornecedores de serviços têxteis se
afastam de tiragens mais longas e mu-
dam para uma produção curta, variada e
específica, eles conseguem adaptar
melhor o produto às necessidades do
cliente. Agora as roupas podem ser con-
feccionadas conforme a necessidade, e
não em grandes quantidades, permitin-
do que as empresas gastem menos em
estoque que possam vender ou não. Es-
ses recursos deram lugar a um novo tipo
de fornecedor de tecidos: fabricantes
sob demanda. Essas empresas usam
um modelo de negócios de manufatura
ativado por compra, no qual a produção
começa apenas depois que um pedido é
recebido e pago antecipadamente. Não
há produtos acabados no armazém,
apenas matérias-primas em branco.

AUMENTO NA FABRICAÇÃO DE TECIDOS SOB

DEMANDA (CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA)
Com o encurtamento da cadeia de

suprimentos por meio de tecnologia ino-
vadora de impressão e avanços contí-
nuos no fluxo de trabalho, novos players
vêm entrando no quadro nos últimos
anos, aprimorados por ferramentas on-
line fáceis que facilitam o início da venda
comercial de roupas personalizadas.
Elas estão de acordo com os usos cres-
centes do comércio eletrônico na indús-
tria de vestuário em geral, onde o cresci-
mento contínuo gerará receitas estima-
das em até US $ 145 bilhões até 2023,
de acordo com a perspectiva do merca-
do digital Statista 2018.

Vários fornecedores sintetizam essa
tendência, apontando a necessidade de

personalização para uma comunidade
de pessoas afins e, em uma escala
maior, atendendo às necessidades das
massas com vários produtos personali-
zados.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Claramente, muitas dessas soluções
inovadoras não seriam possíveis sem a
inovação incansável na tecnologia de
impressão e na ciência dos materiais, e
a última impulsiona o uso dos vários ti-
pos de tintas necessárias para obter os
melhores resultados em uma variedade
de tecidos. De corantes reativos usados
para fibras naturais a tintas de subli-
mação de alta energia e baixa energia,
tintas especiais para impressão de seda
e nylon (ácido) e o surgimento de novas
gerações de tintas pigmentadas que po-
dem ser impressas na maioria dos teci-
dos Sem o uso intensivo de água . Como
é o caso de algumas tintas têxteis, um
mundo de liberdade de design e cores
se abriu. A impressão digital evoluiu
desde o início dos anos 80, onde era
usada apenas para testes até hoje, onde
os velocistas de passagem única atin-
gem velocidades de até 90 metros por
minuto. Com os sistemas de transporte
específicos para têxteis, vimos o impac-
to de melhorias na confiabilidade do ca-
beçote de impressão e na redução de
custos que permitem sistemas de pro-
dução de 1,8 a 3,2 metros ou mais.

De acordo com a previsão anual dos
têxteis digitais da Keypoint Intelligence
para 2017-2022, cerca de 12.000 dispo-
sitivos de impressão digital que produ-
zem O vestuário, a decoração e os teci-
dos industriais serão colocados em
2022. Isso gerará um efeito cumulativo
do volume de impressão, que atingirá
aproximadamente 4 bilhões de metros
quadrados de tecidos estampados.

Existem vários grupos de produtos

na indústria de impressão de tecidos,
que incluem a tecnologia da cabeça de
digitalização, sistemas de uma etapa e
híbridos. Os sistemas mais comuns são
aqueles com cabeças de varredura que
não são diferentes daqueles usados nos
segmentos gráficos de sinalização e vi-
sualização. No entanto, na indústria têx-
til, elas atingem novos patamares, in-
cluindo, em alguns casos, até 12 canais
de cores e mais de 64 cabeçotes de im-
pressão, para permitir alto desempenho
de milhares de metros quadrados por
hora. Muitos deles também usam fita
adesiva que permite o transporte unifor-
me do tecido pela impressora.

Passagem única, como o nome indi-
ca, define todas as cores em uma única
passagem. Com sua introdução inicial
em 2011 pela MS Printing da Itália, ago-
ra parte da Dover Corp., o passe único
permitiu uma nova área de impressão
em alta velocidade. Após sua intro-
dução, uma tecnologia adicional de uma
etapa emergiu de vários fornecedores e
hoje a tecnologia é capaz de imprimir
mais de 90 (4) metros lineares por minu-
to. Os fabricantes desses sistemas
estão trabalhando diligentemente em
várias configurações de sistemas de tin-
ta, controle de qualidade on-line e outros
links para os padrões da indústria 4.0.

Finalmente, sistemas híbridos, que
combinam sistemas analógicos e digi-
tais. Com a introdução inicial na China
(5), esses sistemas podem tirar proveito
da serigrafia analógica rotativa em sin-
cronização com o mecanismo digital de
uma etapa para obter os benefícios de
ambas as tecnologias. Também vimos
recentemente quadros analógicos de te-
la plana on-line com uma impressora de
cabeçote de digitalização para formar
uma estreita integração entre o jato de
tinta mais recente e o processo analógi-
co veterano.

UM CORTE ACIMA

No entanto, o principal obstáculo a
ser superado por muitas empresas são
as últimas etapas do processo, ou seja,
a conversão de tecidos em roupas. Cor-
tar, costurar e customizar peças de ves-
tuário acabadas ainda é um trabalho in-
tensivo, realizado principalmente em
mercados de trabalho pouco qualifica-
dos, como o Sudeste Asiático, China e
América Latina. 

A mudança para 

a impressão digital também 

pode significar melhor

planejamento de estoque,

resultando em menos 

excesso de estoque 

e necessidades 

de armazenamento.
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Esse fluxo de trabalho atual requer
um nível de proximidade entre fábricas
têxteis e operações de costura.

À medida que a automação invade as
forças de trabalho em todo o mundo, a
indústria têxtil experimentará, sem dúvi-
da, sua própria evolução. No entanto,
está demorando muito tempo, como go-
vernos como os EUA. UU. (por meio da
Agência de Projetos de Pesquisa em De-
fesa Avançada (DARPA)), eles financiam
projetos destinados a automatizar o pro-
gresso da costura usando uma linha de
montagem de costura em vários estágios
com máquinas de costura inteligentes  e
sensores. Esses sistemas, embora com
mais etapas, podem exceder as capaci-
dades da produção humana devido ao
seu potencial funcionamento contínuo.
Para unir os componentes da peça, as
futuras linhas usadas para costura po-
dem ser tingidas digitalmente em tempo
real usando a tecnologia digital de Twine
(Israel), que está em produção com o fa-
bricante de roupas Delta Galil, produzin-
do demanda por linhas digitais tingidas.

OPINIÃO DA INFOTRENDS
Após várias décadas de desenvolvi-

mento, a impressão digital têxtil está
mostrando seu impacto no volume de
produção de tecidos, com uma partici-
pação de 6% e crescendo a uma taxa de
dois dígitos. Como em muitos segmentos
de impressão, esse segmento industrial
faz parte de uma ampla cadeia de supri-
mentos, com muitas facetas de forneci-

mento de matérias-primas, marcas, de-
signers, produtores, serviços de corte e
costura e logística. Garantir que o impac-
to ambiental seja minimizado e fornecer
produtos personalizados são tendências
contínuas que estão impactando esse
enorme setor.

A tecnologia de impressão digital está
sendo adotada por fabricantes estabele-
cidos e empresas empreendedoras que
usam a infraestrutura de IoT para iniciar
os grandes esforços de personalização
que eles oferecem sob demanda. As

principais marcas estão observando e
buscando soluções que lhes permitam
alcançar os principais objetivos de negó-
cios, como a criação de produtos consis-
tentes de alta qualidade, a redução de
desperdícios e estoques e a satisfação
da demanda do cliente por inovação e
design de personalização.

Os fornecedores de equipamentos de
impressão têxtil estão adaptando muitas
das lições aprendidas na indústria de artes
gráficas em relação à consistência da au-
tomação da produção e do fluxo de trabal-
ho para usá-las em suas tecnologias. Dito
isto, para criar um impacto significativo, a
impressão digital deve ir além da im-
pressão de qualidade no curto prazo. À
medida que os fornecedores integram o
design 2D e 3D que pode ser impresso di-
retamente nos padrões de roupas, vere-
mos automação para plataformas de fabri-
cação de corte, costura e integração verti-
cais. Isso permitirá que as micro-fábricas
surjam localmente e produza produtos
oportunos para clientes que não preci-
sarão mais de terceirização. Quando isso
acontece, é provável que faça parte de um
realinhamento maciço da cadeia de supri-
mentos que levará tempo para se materia-
lizar completamente.

Source: Keypoint Intelligence 2017-2022 
Digital Textile Printing Industry Forecast

(1) 2011 MS Printing introduziu a primeira impressora têxtil de passagem única Lario
(2) https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2018 /20180716/UN_Part-
nership_on_Sustainable_Fashion_programme_as_of_6-7-2018.pdf
(3) Keypoint Intelligence 2017-2022 Previsão de têxteis digitais
(4) EFI Regianni Bolt 2018
(5) Atexco Vega One

A divisão Altana Actega

abre um novo site

integrado no Brasil
A Actega do Brasil, empresa do grupo de especialidades

químicas Alatana, abriu um novo site integrado na cidade de
Araçariguama, no estado de São Paulo, no qual foram investi-
dos 2 milhões de euros. Em uma primeira etapa, o especialista
em soluções de embalagem está mesclando as atividades de
administração, produção e P&D de duas antigas instalações
brasileiras em Guarulhos e Barueri no novo local em Araçari-
guama.



http://www.noticiasgranformatolatinamerica.com/


LLaa  PPrreennssaa

grande
formato

20

A solução de impressão a
jato de tinta UV-LED UV
Azon Matrix Cubejet imprime
diretamente em qualquer ob-
jeto plano ou redondo com
até 42 cm de altura e 33 cm
de diâmetro e vem com ta-
manhos opcionais de cama
de 590 mm x 1200/1800 mm,
1100 mm x 1200/2500 mm.

A série Matrix Cubejet ex-
pande produtividade e criati-
vidade, imprimindo direta-
mente em qualquer tipo de
material, como ABS, policar-
bonato, TPU, PVC, madeira,
pedra, vidro, lona, cerâmica,
alumínio e também abrange
a impressão 3D e ADA e
Braille em objetos cilíndricos .

É capaz de lidar com ma-
teriais pesados para apli-
cações externas e industriais,
como caixas impressas, mó-
veis, barris, latas de lixo, va-
sos e outros. Com uma abor-

dagem diversificada às de-
mandas futuras do mercado
na indústria de embalagens,
design e decoração de casa
e outras indústrias, a Matrix
Cubjet também oferece su-
porte a todas as soluções pa-
ra fabricantes de placas, im-
pressoras, clientes comer-
ciais, lojas de presentes e ou-
tros.

O completo software Azon
RIP e a tinta flexível sem fta-
latos com o certificado EN
71-3 garantem impressão de
qualidade e uso seguro em
várias aplicações provenien-
tes da indústria de móveis e
brinquedos infantis e, em ge-
ral, o menor custo de tinta de
1 m 2. A versatilidade da tinta
branca como base para a ca-
mada de alta densidade
CMYK oferece texturas inco-
muns e criativas em todos os
materiais.

A Durst, fabricante

de tecnologias de pro-

dução digital de ponta,

e a Color Concepts,

prestadora de serviços

profissional indepen-

dente para a indústria

de impressão digital de

grande formato, anun-

ciaram sua aliança.

A Color Concepts

foi nomeada parceira

preferida da divisão de

soluções de software

Durst, DPS (Durst Pro-

fessional Services). A

empresa holandesa

dará suporte ao geren-

ciamento de cores

após a implementação

dos projetos de soft-

ware "Durst Work-

flow".

O Durst Workflow

Software baseado em

navegador combina a

preparação de dados, o

gerenciamento de co-

res e a saída do trabal-

ho para garantir uma

produção que garanta

os melhores resulta-

dos no menor tempo

possível. A Color Con-

cepts também ofere-

cerá suporte ao geren-

ciamento de cores para

ajudar os clientes do

Durst Workflow a ele-

var seus padrões em

termos de qualidade de

impressão.

Nova solução industrial

Azon Matrix CUBEJET
Color Concepts e Durst

anunciam uma aliança

No novo cargo, Fortes coordenará to-
das as ações comerciais da ampla linha
de produtos representados hoje pela
Sunnyvale no Brasil, unindo o conheci-
mento técnico e comercial acumulado ao

longo dos 26 anos de atuação na empre-
sa, durante os quais foi gestor a área téc-
nica, treinamento, vendas codificação,
pharma e impressão digital e contas cor-
porativas.

A Sunnyvale tem João Fortes 

como seu novo diretor comercial
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A casa de moda Emporio Armani elevou sua publicidade em

outdoors a novos patamares com o uso da impressão 3D de

grande formato. A Armani voltou a recorrer à impressora de gran-

de formato, Colorzenith Milan, para produzir outdoors de di-

mensões gigantescas que promovam sua mais recente coleção

de moda e acessórios, após o sucesso de sua campanha publi-

citária anterior em Milão. A Colorzenith produziu duas grandes fi-

velas de águia. As águias são réplicas exatas dos acessórios Ar-

mani encontrados nos cintos de sua última coleção.

O primeiro quadro de avisos apresenta uma águia de 2,1m x 1,2m (6,9 pés x

3,9 pés), finalizada com tinta prata metálica, plexiglás chanfrado e inserções bril-

hantes. Foi impresso em 3D em 29 horas. A fivela do cinto 3D, de 1,8 m x 1,3 m (6

pés x 4,3 pés), para o segundo outdoor, foi finalizada com tinta metálica prateada

cromada e prata fosca. Demorou apenas 15 horas para imprimir.

Massivit 3D em

Mangá One Piece

One Piece, a série de quadrin-

hos e mangá mais vendida de todos

os tempos, completou 20 anos com

uma exposição que apresenta 24

imensas réplicas impressas em 3D

de seus principais personagens,

produzidas em uma impressora 3D

Massivit. Os visitantes puderam in-

teragir com todos os personagens

que apareceram impressos ou ani-

mados durante esse show de dois

meses em Taipei, Taiwan.

A ID Installation Art foi a empre-

sa responsável por dar vida a esses

personagens imensamente popula-

res usando sua impressora 3D Mas-

sivit 3D 1800 Pro 3D.

E
m Frankfurt (Alemanha), mos-

trou uma ampla gama de apli-

cações feitas com a impressora

3D colorida 3DUJ-553 da Mima-

ki, uma máquina capaz de replicar fiel-

mente mais de 10 milhões de cores.

A impressora 3DUJ-553 3D permite

criar peças realistas e gráficas, graças à

precisão de seus detalhes e aos seus

amplos recursos de cores. A Mimaki uti-

liza sua especialização no campo da cor

para produzir resultados uniformes e re-

petíveis, garantindo a replicação im-

pecável na vida real dos desenhos feitos

na tela. Além disso, Mimaki desenvolveu

um resina transparente que permite ob-

ter cores completamente transparentes

ou semi-transparentes. Com opções pa-

ra impressão em camadas de 19, 22, 32

ou 42 µm, a impressora 3DUJ-553 3D

oferece detalhes superfinos e superfí-

cies lisas; Além disso, o material de su-

porte solúvel em água que se dissolve

facilmente após a impressão permite

preservar os detalhes durante as fases

de pós-processamento. A impressora é

uma solução perfeita para uma ampla

gama de aplicações, como protótipos de

carros, modelos de arquitetura e emba-

lagens de luxo.

Mimaki mostra sua solução 3D para empresas

A Armani aproveita a impressão 3D com o Massivit 1800
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A Brother
expande sua
família de
soluções de
etiquetas

A Brother, especialista
em soluções de impressão,
identificação e digitalização,
reforçou seu compromisso
com a indústria de etiquetas
com duas novas máquinas
de etiquetas eletrônicas
portáteis que ampliam sua
família PT Cube.

Os novos modelos PT-
P300BT Cube e PT-
P710BTH Cube integram um
cortador, manual ou automá-
tico, dependendo do modelo,
e oferecem uma conexão
aprimorada, um design ele-
gante e compacto que per-
mite transportá-los conforta-
velmente em qualquer lugar,
com uma velocidade de im-
pressão de 20 mm / segundo
e uma resolução de 180ppp.
Além disso, o modelo de cu-
bo PT-P710BTH permite im-
primir etiquetas com largura
de até 24 mm e integra uma
bateria recarregável para au-
mentar o tempo de ope-
ração.

D
urante décadas, um problema assom-
bra aqueles que, como eu, conhecem
a importância das embalagens para
os negócios. Sempre nos pergunta-

mos por que as empresas brasileiras não per-
cebem esse valor e por que ainda não usam
esse recurso para melhorar o desempenho do
produto no mercado.

A pesquisa realizada por escolas e insti-
tuições do setor concluiu que os profissionais
são, em grande parte, dedicados a reduzir os
custos de embalagens, em vez de usá-los mel-
hor. Por exemplo, o uso de embalagens como
ferramenta de marketing, veículo de comuni-
cação e link de Internet.

A embalagem é uma ferramenta competitiva
poderosa que não pode mais ser usada apenas
para conter o produto: deve ajudar a impulsio-
nar os negócios da empresa.

Aqui não critico os profissionais de embala-
gens, que são frequentemente forçados pelas
demandas de seus empregadores. O nó da
questão neste artigo refere-se ao motivo pelo
qual as empresas brasileiras não utilizam todo
o potencial de suas embalagens e, na maioria
dos casos, nem percebem o valor que pos-
suem.

Demorei um pouco, mas finalmente encon-
trei uma hipótese que pode nos levar a uma
melhor compreensão desse problema: precisa-
mos mudar a mentalidade que foi estabelecida
nas empresas, o que as faz ver a embalagem
apenas como um custo, um insumo de pro-

dução como os demais. Um mal-entendido,
que faz as empresas entenderem como produ-
to apenas o que fabricam, ou seja, o que vem
na embalagem, fabricado em outra empresa
que está distante e registrada em seu departa-
mento de compras.

Eles não sabem que, para o consumidor, a
embalagem e o conteúdo constituem uma úni-
ca entidade indivisível, conhecida pelo nome
do produto. Portanto, produto para o consumi-
dor significa embalagem e seu conteúdo, pois
uma coisa não existe sem a outra. É nesse en-
tendimento truncado que o problema está.

Não é fácil mudar mentalidades entrinchei-
radas e, para isso, todo o setor de embalagens,
empresas e profissionais que trabalham na ca-
deia devem dedicar-se a mudar a "mentalida-
de" porque, como ensinado pelo venerável sá-
bio chinês Lao Tzu, "é melhor acender uma ve-
la do que amaldiçoar a escuridão. "

É inútil reclamar que as empresas não valori-
zam as embalagens e que são teimosamente
dedicadas a reduzir seus custos. Precisamos
acender uma vela e lembrar cada vez que, para
o consumidor, o produto e a embalagem consti-
tuem uma única entidade indivisível. Além de
lembrar a todos que essa entidade participa e in-
terfere na percepção de valor que o consumidor
forma no produto. Podemos encontrar um ponto
de partida para tentar desatar o nó.

A embalagem é o produto

Por Fabio Mestriner

Consultor da Ibema

Papelcartão



Por: Bobst

Embora a sustentabilida-
de das embalagens seja uma
questão importante para os
proprietários de marcas há
vários anos, a necessidade
de implementar soluções prá-
ticas ganhou importância nos
últimos dois anos. Os consu-
midores estão cada vez mais
conscientes do meio ambien-
te, e a reciclagem de embala-
gens é hoje um importante fa-
tor de decisão em suas com-
pras. De fato, 48% dos con-
sumidores americanos dizem
que, sem dúvida ou provavel-
mente mudariam seus hábi-
tos de consumo para reduzir
seu impacto no meio ambien-
te, enquanto entre os consu-
midores milenares o número
chega a 75% .1

Como resultado, muitas
empresas declararam publi-
camente metas de sustenta-
bilidade muito ambiciosas,
prometendo materiais total-
mente recicláveis na pro-
dução de suas embalagens e
alternativas ao plástico

"O que vimos nos últimos
18 meses é muito diferente
do que aconteceu antes", diz
Eric Pavone, diretor de de-
senvolvimento de negócios
da BU da Web, alimentada
pela Web, de Bobst. "Até
agora, a sustentabilidade es-
tava sendo usada quase co-
mo uma estratégia de marke-
ting, mas, na realidade, não
estava fazendo muito pro-
gresso nesse sentido. Nos úl-
timos 18 meses, mais ou me-
nos, a pressão aumentou a
ponto de o setor ter mudado
seriamente e agora as em-
presas estão dedicando
enormes orçamentos de P&D
à sustentabilidade, biodegra-
dabilidade e reciclagem de
suas embalagens. Muitos

dos prazos impostos são exi-
gentes, mas agora há uma
atenção real a essa questão
que os torna mais viáveis.

Consequentemente, hoje
a sustentabilidade está impul-
sionando uma grande ino-
vação - e os benefícios po-
tenciais são consideráveis.
Estima-se que modelos de
entrega inovadores e
padrões de uso em mudança
totalizem aproximadamente
US $ 9 bilhões para a indús-
tria de plásticos.2

"PRECISAMOS RECUPERAR 20
ANOS DE ENGENHARIA"

O principal desafio para
os proprietários de marcas -
especialmente no setor de
alimentos - é produzir novos
materiais de embalagem sem
sacrificar a segurança, fres-

cura, atratividade e visibilida-
de do produto no interior.

Mais flexível A embala-
gem é uma combinação de
vários materiais ou polímeros
(por exemplo, poliéster, poli-
propileno, polietileno). Os
materiais compostos por vá-
rios polímeros usados em
embalagens flexíveis são fór-
mulas sofisticadas capazes
de proteger os alimentos (por
exemplo) do oxigênio, da
água etc. Mas a mistura de
polímeros dificulta a recicla-
gem e, como não há uma
composição padrão para em-
balagens de múltiplos polí-
meros, não há método
padrão viável para desfazer e
recuperar esses materiais.

"A reciclagem é realmente
baseada em monopolíme-
ros", confessa Eric Pavone.

"Assim que as misturas sur-
gem, os problemas. No en-
tanto, os monopolímeros ge-
ralmente não oferecem o
mesmo nível de desempenho
que os materiais multipolíme-
ros. O grande desafio que en-
frentamos é que as embala-
gens flexíveis de hoje são um
produto de engenharia alta-
mente sofisticado, resultado
de duas décadas de inovação
e desenvolvimento. Precisa-
mos recuperar 20 anos de en-
genharia o mais rápido possí-
vel para encontrar materiais
de monopólio que funcionem
bem como as embalagens
atuais, garantindo a mesma
eficiência da máquina em to-
da a cadeia de valor das em-
balagens. É um desafio, sim,
mas estamos avançando em
um bom ritmo ".
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Estamos no caminho certo para alcançar
embalagens verdadeiramente sustentáveis?
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COLABORAÇÕES ENTRE

EMPRESAS FORTALECEM

PROGRESSO

A Bobst se uniu a várias

empresas parceiras para pro-

duzir novas soluções de em-

balagens flexíveis de alta ba-

rreira, projetadas para facilitar

a reciclagem. O projeto envol-

veu o uso de diferentes estru-

turas monomateriais de alta

barreira, cada uma sujeita a

testes rigorosos para garantir

que todos os requisitos do se-

tor em termos de processabi-

lidade, barreira, segurança e

qualidade visual fossem aten-

didos. Os diferentes tipos de

bolsas para pés monomate-

riais (MDO PE, BOPE, BOPP

e CPP) foram apresentados

pela primeira vez no K 2019

em Düsseldorf e são o resul-

tado de um investimento con-

siderável e intenso trabalho

de pesquisa das empresas

colaboradoras.

Isso inclui a Dow, fornece-

dora de resinas para a primei-

ra etapa da cadeia de pro-

dução, a Brückner Maschi-

nenbau para a produção de

filmes à base de poliolefina e

polipropileno biaxial elástico,

Hosokawa Alpine para a pro-

dução de MDPE LDPE, Elba

para converter as bobinas

Acabadas em sacos e Cons-

tantia Flexível para produzir

bolsas metálicas de PEBD de

alta barreira.

A equipe deste projeto

conjunto está trabalhando

nessas inovações usando os

Centros de competência

Bobst High Barrier, Printing e

Counter Bonding para testar

a viabilidade dos novos mate-

riais. A equipe conseguiu tirar

proveito das tecnologias ex-

clusivas da Bobst para anali-

sar o processo de produção e

realizar testes de barreira e

adesão em substratos nos la-

boratórios da Bobst, equipa-

dos com equipamentos de

medição de primeira classe.

"Estamos diante do pri-

meiro de uma nova geração

de escareadores monomate-

riais", diz Eric Pavone. "Cria-

mos um grupo de empresas

colaboradoras, pois é um de-

safio premente; precisamos

trabalhar juntos e combinar

nosso conhecimento em en-

genharia - não chegaremos a

lugar nenhum separadamen-

te. Já existem soluções in-

dustriais de alta barreira no

mundo, mas agora precisa-

mos de mais e mais ofertas e

adotantes de soluções; só

então começaremos a ver

mais opções em escala in-

dustrial ".

EQUILÍBRIO ENTRE ALTA

SUSTENTABILIDADE E ALTA

QUALIDADE

Um aspecto fundamental

para Bobst e suas empresas

colaboradoras - agora que

elas produziram uma varieda-

de de materiais de monopólio

- é otimizar sua viabilidade no

processo de produção de

embalagens e garantir a ele-

vação da qualidade alcança-

da hoje com multipolímeros.

"Esses substratos reagem

de maneira diferente, os

parâmetros são diferentes,

por isso precisamos seguir

em frente para garantir que

esses materiais também fun-

cionem em todos os aspec-

tos, como os que estamos

usando atualmente", explica

Eric Pavone. "Sim, hoje a

sustentabilidade é a principal

prioridade para os proprietá-

rios de marcas, mas não que-

remos fazer concessões na

estética visual da embalagem

de seus produtos. Assim, pa-

ra nós, o desafio é oferecer

100% de reciclabilidade sem

comprometer a atratividade.

Precisamos que o material

seja resistente a riscos, por

exemplo, o que é um desafio

para os mono materiais ".

INOVAÇÃO TOTAL DA MÁQUINA

ENTÃO, QUAL É O PRÓXIMO

PASSO?
"Um ponto-chave para to-

dos no setor é desenvolver

plásticos biodegradáveis que

atendam aos requisitos de

sustentabilidade e que pos-

sam ser amplamente utiliza-

dos em processos de emba-

lagem", diz Eric Pavone. "E é

no BOBST que contamos

com a tecnologia necessária

para verificar a viabilidade da

industrialização de novos ma-

teriais, desde a matéria-prima

para obter embalagens e eti-

quetas impressas e converti-

das; podemos acrescentar

muito valor a esse respeito ".

Pavone também destaca

o potencial do papel, de gran-

de interesse para a indústria,

diz ele. Os consumidores já

gostam de papel e, por ser

uma fibra natural, são de-

gradáveis e recicláveis. Mas

o papel não possui as pro-

priedades de alta barreira ne-

cessárias que o plástico e ou-

tros materiais similares pos-

suem, de modo que muitos

dos esforços atuais de pes-

quisa e desenvolvimento

estão focados em encontrar

uma maneira de fornecer as

propriedades de alta barreira

ao papel.

Por fim, a embalagem de-

ve cumprir seu principal obje-

tivo: proteger o produto inter-

no. No entanto, com o au-

mento das condições am-

bientais a necessidade de

uma embalagem ser comple-

tamente sustentável e re-

ciclável atinge o mesmo nível

de prioridade. Levando em

consideração o ritmo da ino-

vação atual, em breve iremos

obtê-la.

Referências

1) Nielsen 2018. https://www.nielsen.com/us/en/insights/ arti-

cle/2018/was-2018-the-year-of-the-influential-sustainable-

consumer/

2) PACE http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACE_ Plat-

form_for_Accelerating_the_Circular_Economy.pdf



O
mercado de pro-

dutos para cui-

dados pessoais

é considerável e

está crescendo.

Atualmente, está avaliado em

188 bilhões de dólares, com

previsões de crescer para

230.000 milhões até 2022

(um TCCA de 7%), de acordo

com a Grand View Research

(em julho de 2018). Com uma

variedade muito diversificada

de produtos, variando de fral-

das a produtos de higiene e

cuidados femininos e produ-

tos de higiene para adultos, o

crescimento desse segmento

nesse mercado se deve em

parte ao aumento da popu-

lação mundial de pessoas de

60 anos ou mais. Somente

nos Estados Unidos, o grupo

representou 15,2% da popu-

lação total do país em 2016.

Para atender às crescen-

tes demandas dos consumi-

dores, que buscam produtos

mais personalizados (idade,

peso, sexo), mas sempre

atendendo aos requisitos de

segurança dos consumido-

res, as marcas estão lançan-

do novos submarinos de pro-

dutos com substratos e ab-

sorventes inovadores.

A demanda em evolução

dos consumidores e o cresci-

mento do segmento deram

origem à necessidade de

maior liberdade criativa e

maior flexibilidade na fabri-

cação em t termos de design,

produção e agilidade no mer-

cado. Consequentemente, os

conversores - que geralmen-

te estão sob o mesmo teto

que as marcas que criam e

vendem esses produtos -

estão procurando sistemas

de impressão digital mais

confiáveis e produtivos.

Até agora, fornecer um

custo-benefício, impressão

personalizada ou tiragens pe-

quenas ou médias para pro-

dutos de cuidados pessoais

tinha sido um desafio. Em ter-

mos históricos, a produção

impressa dessa categoria so-

freu baixo desempenho e dis-

ponibilidade de inicialização

devido ao uso dos sistemas

tradicionais de DOD. Entre as

necessidades e oportunida-

des de crescimento do mer-

cado que não foram cobertas

estavam:

l Impressão econômica de

tiragens pequenas e médias

l Costumização

l Maior agilidade no mercado

l Versão

l Impressão sob demanda

l Protótipos

l Testes de mercado

l Promoções sazonais

Com as soluções de im-

pressão a jato de tinta Kodak,

as impressoras e converso-

res podem expandir seus re-

cursos, aumentar a eficiência

e reduzir o impacto ambiental

para atender às demandas

atuais do mercado. Por sua

vez, oferece aos gerentes de

marca e empreendedores a

liberdade de que precisam

para criar conteúdo com

versão, sem restrições de

quantidade ou preocupações

com a qualidade. Além disso,

as marcas podem trazer suas

novas idéias para o mercado

de forma rápida e lucrativa,

com uniformidade entre subs-

tratos e designs.

POR QUE O JATO DE TINTA

KODAK?
Atualmente, as soluções

de impressão a jato de tinta

Kodak oferecem as mesmas

vantagens da impressão fle-

xográfica em termos de velo-

cidade, qualidade e custo,

graças à impressão híbrida

digital com sistemas de im-

pressão de dados Prosper ou

soluções completas de im-

pressão com o sistema de im-

pressão UTECO Sapphire

EVO.

TINTAS E LÍQUIDOS KODAK
PROSPER PARA CUIDADOS

PESSOAIS

No centro dessas so-

luções estão as tintas à base

de água Kodak baseadas em

pigmentos de nanopartículas,

que fornecem uma gama

mais ampla de cores que

combina ou aprimora as dos

métodos tradicionais de im-

pressão. O resultado são ní-

veis mais altos de qualidade,

uniformidade e consistência

da imagem com as cores da

marca com tintas de quatro

cores. Mais importante é o fa-

to de que as tintas à base de

água da Kodak são ecologi-

camente corretas e que sua

segurança para os consumi-

dores é comprovada no mer-

cado.

SOLUÇÕES PARA

COLABORADORES

A Kodak colabora com ou-

tros fabricantes para trazer

suas soluções mais recentes

de jato de tinta para o merca-

do de cuidados pessoais;

Uma delas é a UTECO, que

fabrica sistemas de im-

pressão para impressão em

filmes flexíveis "respiráveis"

que são usados como a ca-

mada externa de fraldas, tiras

adesivas e outros produtos

para cuidados pessoais. Ou-

tros colaboradores desenvol-

vem soluções para substra-

tos não tecidos e outros pro-

dutos para cuidados pesso-

ais e oferecem integração on-

line com os equipamentos de

produção existentes.

A LIBERDADE DE GERAR

CRESCIMENTO NOS NEGÓCIOS.
Quando você aposta na

Kodak, suas oportunidades

são ilimitadas. Se você optar

por incorporar recursos de

impressão digital ao equipa-

mento existente através da

integração dos sistemas de

impressão de dados Kodak

Prosper ou se instalar uma

solução completa de sistema

de impressão digital, agora

poderá responder com êxito

às novas demandas do mer-

cado e aproveitar mais opor-

tunidades para desenvolver

seus negócios. .
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As inovações na impressão a jato de tinta impulsionam
um mercado em expansão de cuidados pessoais



https://www.alborum.com/subscricao-impressa/
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A
lborum, S.L., é uma
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é a edição de

revistas técnicas por conta

própria ou em nome de

terceiros, bem como
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Prensa " é uma revista
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Ela é publicada em  edições
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Pertence a Eurographic

Press, esta é a associação

das dezesseis revistas

europeias dedicadas ao

setor gráfico mais influente

em cada país, uma por país

da União Europeia

Ocidental.

LaPrensaLa    Pre   nsa
Edição Brasil

Indústria Gráfica, Marketing e Gestão Documental.
Nº 19

ABRIL
2018

www.alborum.com

Latinoamérica - Chile - Brasil

Espanha  -  Portugal  -   EUA

www.alborum.com


www.fespabrasil.com.br

	01 primera BR30
	02 FESPA EUROPA
	03 INDICE BR 30
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06  PRINT
	07 Anuncio Liigo
	08 PAGs PT PRINT
	09 PAGs PT PRINT
	10 PAGs PT  PRINT
	11 Revistas en América PT
	12 GRANDE FORMATO
	13 GRANDE FORMATO
	14 GRANDE FORMATO
	15 DIGICOM-2020
	16 A DRUPA GRANDE FORMATO
	17 B DRUPA GRANDE FORMATO
	18 C DRUPA GRANDE FORMATO
	19 Print LAT AR
	20 GRANDE FORMATO
	21 GRANDE FORMATO
	22  Primera PACKAGING
	23 1APACKAGING
	24 1BPACKAGING
	25 PACKAGING
	26 SUSCRIPCION La Prensa BRASIL
	27 Anuncio PT  ALBORUM
	Página 28 Brasil 30

