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ColorPath SYNC agora oferece
suporte aos espectrofotômetros
X-Rite i1Pro 3

Kodak ajuda no combate
ao Covid-19 nos EUA
Kodak está levando adiante mais uma iniciativa de responsabilidade social. Diante da pandemia do Covid-19,
a empresa divulgou que está auxiliando diretamente na
produção de álcool isopropílico (também conhecido como isopropanol ou IPA) NYS Clean. Trata-se de uma ação conjunta com o estado de Nova Iorque com o objetivo de fornecer
o álcool para limpeza das mãos e, assim, barrar uma das formas de contágio do coronavírus.
Para dar suporte à produção estadual de álcool para as
mãos, distribuído gratuitamente aos residentes e comunidades
afetadas, bem como agências estaduais, como escolas e o
MTA, a Kodak começou a fornecer cargas de IPA para petroleiros de suas instalações do Eastman Business Park em Rochester, NY .

A

A XRite e a
Pantone
anunciaram que
as ferramentas
de gerenciamento de cores baseadas
em nuvem ColorPath SYNC,
da Fujifilm, agora suportam a
nova família de espectrofotômetros i1Pro 3.
Dessa forma, as gráficas
usuárias dos sistemas Fujifilm
poderão criar perfis ICC usando os dispositivos i1Pro 3 e
alinhar os dispositivos de produção a um padrão de cores
designado usando o ColorPath SYNC.
A família de espectrofotômetros i1Pro 3 é ideal para
profissionais de impressão e
artes gráficas que exigem cores precisas da impressora,
monitor e projetor.
O i1Pro 3 é mais preciso,

confiável
e duas
vezes
mais rápido que
seu antecessor.
Ele mede
simultaneamente M0, M1 e
M2 em uma única passagem,
levando com consideração inclusive os branqueadores ópticos. Dessa forma, operadores
de pré-impressão e impressão
podem prever rapidamente
como as cores impressas em
substratos opticamente alvejados ficarão sob diferentes condições de iluminação.
A i1Pro 3 Plus possui uma
abertura maior - de 8 mm - para suportar materiais e substratos usados em aplicações
de impressão digital. Ele
também suporta medição em
filmes retroiluminados e materiais usados em comunicação
visual.

Lançamento do Tectonics, nova solução para o mercado Flexo
A Hybrid Software anunciou mundialmente o lançamento de sua nova solução
para o mercado de Flexografia: o Tectonics, novo software que permite que convertedores economizem tempo e
material durante a gravação
de suas chapas Flexo, de modo a não somente a aumentar
a produtividade e a rentabilidade, como também obter retorno sobre o investimento realizado em até seis meses.
Basicamente, o software
trabalha para oferecer flexibilidade na montagem de layout
de páginas em uma chapa de
gravação flexo, podendo ser
usado em uma grande variedade de marcas e modelos de
equipamentos CTP-Flexográ-

ficos do mercado.
Sobre o novo Tectonics,

De Roeck frisa que eu uso
aberto e compatível a vários

modelos de equipamentos é o
grande trunfo da Hybrid.
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O impacto do Covid-19 na indústria gráfica
mundo
e s t á
enfrentando
uma situação nunca antes
vivida. Na era da informação simultânea e digital, a propagação de um vírus como o CovidPor Hamilton Terni Costa
19 é seguida por toConsultor internacional
dos em todas as
etapas, em todas
as decisões dos países, em
Com a redução da atividade econômica mundial, a
todas as pessoas infectadas
grande maioria das indúse, pior, em todas as mortes.
trias será afetada, incluindo
Sabemos tudo, compartilhaa indústria gráfica.
mos e, mais do que tudo, esSe fizermos as grandes
tamos com medo porque,
estatísticas globais do setor
além dos esclarecimentos
gráfico, veremos que nossa
adequados das entidades
indústria ainda é uma das
nacionais e internacionais
mais importantes do mundo,
de saúde, uma imensa
com um faturamento munquantidade de informações
dial de cerca de US $ 800
ruins é apagada a cada mibilhões por ano e um crescinuto nas mídias sociais.
mento médio anual de 1,8%.
O mundo está quase paEsse crescimento tem
rado. Empresas, escolas, locaracterísticas específicas.
jas, restaurantes, museus,
Primeiro, a indústria de imaeroportos e muito mais
pressão cresce porcentaestão desertos. Em muitos
gem mais forte nos chamapaíses, as pessoas são detidos países emergentes:
das em casa, os hospitais
Vietnã, Indonésia, Índia, Chiestão lotados, a incerteza e
na, Polônia, México, Colôma angústia estão aumentanbia, Brasil e outros. Embora
do.
não sejam, com exceção da
Não há dúvida sobre o
China, os maiores mercados
impacto econômico global
do mundo. Segundo, embadessa situação. Ainda mais
lagens e etiquetas impresporque ainda não temos
sas crescem a taxas que doidéia do tempo necessário
bram o crescimento dos segpara a queda do pico do cimentos editorial, comercial e
clo global da doença. Mais
público-comercial.
dois meses? três meses?
É importante entender
Quatro? Não há respostas
essas características se tenseguras. O que sabemos é
tarmos entender o que pode
que o dano será imenso.
Embora os governos avanacontecer à indústria na sicem em diferentes medidas
tuação econômica mundial
para apoiar a economia e
que estamos enfrentando
setores específicos, como
agora. Na minha análise, o
aviação e turismo - e terão
PIB global da indústria gráfique fazê-lo - muitos setores
ca este ano será reduzido
e suas empresas sofrerão.
pela metade, ou menos pela

O

metade, dependendo da extensão da recessão global.
Em outras palavras, um
eventual crescimento entre
0,5% e 0,9%.
Haverá uma redução em
praticamente todos os principais segmentos gráficos,
embora um pouco menos
em embalagens e rótulos,
porque eles não têm uma
substituição digital adequada. Os investimentos serão
afetados, especialmente
com o adiamento da drupa
para 2021.
E aqui eu vejo o principal
ponto de preocupação para
a nossa indústria. Com a
baixa circulação de pessoas,
com o trabalho realizado nas
residências, a diminuição de
eventos culturais, esportivos
e empresariais, os segmentos comercial e público-comercial sofrerão não sö mais
fortemente a queda da demanda, mas também o incentivo à aceleração da
transformação digital das
empresas e do uso mais forte da mídia digital em suas
comunicações e gerenciamento.
Não o vejo como irreversível, mas exigirá, após a
retomada gradual da atividade econômica, uma dedicação ainda mais forte dos
componentes de nossa
indústria na verificação e

venda das vantagens comparativas do material impresso sobre o digital. Para
a imprensa, em geral, é claro
que será um momento difícil.
Mas deve ser usado como
em todas as crises, para reflexão e tomada de decisão.
Uma reflexão sobre a
melhor maneira de atender,
apoiar e gerar soluções para
seus clientes, além da impressão em si. Especialmente em como criar soluções
de vendas e atendimento ao
cliente através da Internet.
Uma reflexão sobre seus
fluxos de trabalho, sua produtividade e seus fundamentos: organização, controle de
custos, estoques, cotação
adequada, controle de resíduos e sistema de qualidade.
E, principalmente, da capacidade e preparação de
seus trabalhadores. Em muitas empresas, a parte mais
fraca de seus processos.
Tomando uma decisão?
A decisão não apenas de
avançar, mas a decisão de
que devemos constantemente nos adaptar às mudanças que nosso mundo
nos impõe. Devemos buscar
a compreensão deles e enfrentá-los. Não continuar fazendo o que sempre foi feito
pode ser a melhor decisão
para o futuro.

Miraclon,
La Prensa
feliz aniversário!
Nos tempos difíceis, ainda devemos comemorar:
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ode ser um
momento
de agitação
para o nosso trabalho e nossas
famílias, mas é importante comemorar
as coisas boas. Miraclon completa um
ano de idade este
mês. E os últimos 12
meses nos deram
muito a agradecer ...

P

Por Chris Payne
CEO da Miraclon

Conseguimos; chegamos ao nosso primeiro aniversário.
E, apesar do fato de que esse aniversário não poderia ter acontecido em um
momento mais estranho, precisamos lembrar de celebrar nossas conquistas, especialmente agora. Diante da mudança e da
incerteza, reunir-se para saudar sucessos
pode fazer maravilhas para o bem-estar e
para o moral.
MUITO A CELEBRAR!
Estamos em uma tremenda jornada
desde 9 de abril de 2019, o dia em que o
Miraclon começou a operar com um foco
dedicado no segmento Flexográfico e no
que ele pode oferecer.
Temos muito orgulho da tecnologia
KODAK FLEXCEL NX que nosso time
vem desenvolvendo e inovando na última
década - ajudando nossos clientes a transformar seus negócios.
Também temos a sorte de fazer parte
de um setor pelo qual somos apaixonados
e de uma comunidade profissional que admiramos, com quem compartilhamos tanto em comum. Temos a sorte de poder canalizar essa paixão, admiração e energia
na construção de uma empresa totalmente nova, com agilidade e ambição recémdescobertas; uma empresa através da
qual podemos nos unir a nossos clientes e
parceiros em uma tarefa singular: transformar Flexografia.
Ainda há muito a agradecer. Em primeiro lugar, todos os nossos clientes que
estiveram conosco na jornada ao longo do
ano passado, apoiando-nos à medida que
desenvolvemos nossa experiência e insight para criar algo novo.
Mais recentemente, porém, agradecer

às pessoas dessas empresas e aos nossos colaboradores, que demonstram tanto
comprometimento e resiliência em um momento de necessidade global, trabalhando
duro em fábricas ao redor do mundo para
dar suporte à cadeia de suprimentos de
alimentos e assistência médica.
Pode não ser o primeiro "negócio essencial" que vem à mente se você não estiver intimamente associado a esse setor,
mas todos sabemos o quanto é vital.
Também fico impressionado e encorajado pela inovação e criatividade de nossos clientes, dispostos a fazer mais diante
de circunstâncias desafiadoras e fazer a
diferença em nossa batalha mundial contra o Covid-19. Casos como o da iFlexo na
Colômbia, que está confeccionando máscaras cirúrgicas a partir do filme de cobertura de chapa FLEXCEL NX e pedindo
aos clientes da região que lhes enviem
seus resíduos de filme de cobertura para
que eles possam produzir mais; e da Inflex, em Santiago, Chile, que também está
confeccionando máscaras a partir do filme
de cobertura da chapa FLEXCEL NX e doando-as para um hospital local da cidade.
Devemos a esses indivíduos nossa gratidão e muito mais.
DESTAQUES AO LONGO DE UM ANO
Embora às vezes pareça contra-intuitivo, ainda estamos comemorando. Celebrando a confiança que nossos clientes investiram em nossa equipe na última década para nos levar ao ponto em que poderíamos criar a Miraclon. Comemorando
a profundidade da história compartilhada
que temos, unidos por um produto que define a vanguarda de sua indústria. E comemorando o fato de que somos capazes de
trabalhar com o conhecimento de que nossa ciência da imagem continuará a gerar
qualidade para nossos clientes, beneficiando seus negócios e ajudando-os a alcançar resultados incríveis.
Como efeito, nosso negócio prosperou
em nosso primeiro ano. Não apenas concluímos com êxito a transição para a Miraclon, como também estamos fornecendo
ainda mais chapas para uma base de
clientes que continuam a criar volume e
novos negócios com seus respectivos
clientes de marca. Continuamos a instalar
nossos sistemas FLEXCEL NX, líderes do
setor, em todas as regiões do mundo, e

nossa nova linha de fabricação de chapas
em Oklahoma foi lançada. Realizamos
nosso Global Flexo Innovation Awards
inaugural, homenageando 12 empresas
de todo o mundo e recebemos mais de 60
novos funcionários em nossa equipe.
Tivemos nossa primeira aparição pública como empresa na LabelExpo em Bruxelas - época em que você podia realizar
uma grande reunião do setor sem pensar
duas vezes. As conversas que tivemos lá,
com clientes novos e antigos, foram emocionantes e encorajadoras, mesmo na
época.
Mas, quando observamos isso a partir
do cenário difícil de hoje, a noção de que
os fornecedores de impressão podem se
reunir para compartilhar abertamente suas
esperanças e preocupações para uma
indústria de impressão em mudança se
torna ainda especial.
Esperamos ansiosamente um momento em que possamos fazer isso de novo, e
estamos de olho na drupa 2021.
FAÇA UM DESEJO!
O surto de Covid-19 está tornando a vida desafiadora para nossos parceiros, colegas, famílias e amigos em todo o mundo.
Estamos fazendo tudo o que é possível
para ajudar, adaptando nossas práticas de
trabalho e adotando medidas para apoiar
todos os que são importantes para nós.
Isso inclui ajudar os fornecedores de
impressão flexográfica a atender a uma
demanda extra repentina, mobilizando
produtos e equipes técnicas para manter
as operações de nossos clientes sem problemas. Também estamos trabalhando
duro para manter todos em segurança no
processo.
Ainda faltam alguns meses para uma
década totalmente nova. Este é um momento de olhar para a frente com esperança, como parte de uma comunidade
solidária comprometida em trabalhar juntos para enfrentar o que o amanhã trouxer.
Porque, quaisquer que sejam os desafios,
sempre teremos um futuro de possibilidades para focar.
Estou ansioso para descobrir que sucessos teremos daqui a um ano, quando
celebrarmos o segundo aniversário de Miraclon. Enquanto isso, vamos continuar
defendendo a Flexografia e tudo o que ela
pode oferecer. Juntos.

SISTEMA de
DADOS VARIAVEIS
Transforme cada caixa em algo único ...
Totalmente personalizado para alto
Velocidade ... até 80 m / ml!
Ferramenta flexível e versátil para
Indústria de embalagens que permite
Integrar mensagens personalizadas
Imagens ou códigos QR, em um
Design de base. Tudo na velocidade de
Produção do Barberán Jetmaster
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"La Prensa" comemora seus 30 anos de atividade

A revista "La Prensa da Indústria e da Comunicação
mativa e formativa em que se refletia a realidade compleGráfica", pertencente ao grupo editorial Alborum, comexa do setor gráfico, coletando e analisando tendências,
morou seu trigésimo aniversário com um dia técnico muinovidades, tecnologias, opiniões ... e todos os aspectos
to especial. O evento, realizado nas instalações do ITG
que fazem parte de um setor tão amplo e variado quanto
Tajamar, contou com a presença de vários profissionais,
possível. a indústria gráfica é. O chefe do grupo Alborum
bons amigos da revista, que se concentraram em analisar
também destacou a vocação internacional da publicação,
diferentes questões importantes da indústria gráfica anporque, hoje, eles não apenas cobrem o mercado espantes dos mais de 60 participantes, que apreciavam seus
hol, mas também têm cabeçalhos para Portugal, América
conhecimentos, opiniões e recomendações
Latina, Brasil, Chile e, mais recentemente, o mercado
Fernando Sanz, editor do
Fernando Sanz, editor do grupo Alborum, ficou encaamericano.
grupo Alborum.
rregado de dar as boas-vindas a todos os presentes e, deO evento foi estruturado em torno de três mesas-repois de agradecer sua ajuda, lembrou que uma primeira edição de uma nodondas, nas quais vários profissionais e especialistas se encarregaram
va revista apareceu em 30 de outubro, "La Prensa da Indústria e Comunide analisar alguns aspectos específicos relacionados ao presente ou ao
cação Gráfica", que nasceu com o objetivo de ser uma ferramenta inforfuturo do setor.

Mesa redonda

O documento em comunicação gráfica digital e física

primeira mesa redonda foi moderada por Aurelio Mendiguchía,
consultor da Diretoria Técnica do
ITG Tajamar, que apresentou os
vários palestrantes: Tony García, gerente
de negócios da Espanha e América Latina
da Sistrade; Javier Echebarria, CEO da
Customer Comms e Mailteck; e Jaime López-Heredia, diretor da Aliança do Sul da
EMEA e diretor de vendas da Crawford
Technologies.
Tony García, chefe de negócios da Espanha e da América Latina na Sistrade,
concentrou sua intervenção na análise da
indústria 4.0 em termos de conceitos básicos, especialmente no que significa e exige uma empresa que queira estar atualizada nesse campo da digitalização. Após
uma breve apresentação de sua empresa
e do ERP, eles desenvolveram para responder precisamente às novas necessidades da indústria 4.0 (captura automática de dados, possibilidade de trabalhar na
nuvem, monitoramento em tempo real,
gerenciamento baseado apenas no tem-

A

po conceitual). cem por cento da Web, vários dispositivos, multilíngue etc.).
Tony García analisou as quatro revoluções industriais em que vivemos hoje e,
enfocando a atual, desenvolvida apenas
31 anos após a terceira, enfatizou que ela
se baseia na interconectividade das máquinas por meio de algoritmos, mas de olho na artificial inteligência. O setor 4.0 é a
transformação para uma empresa digital
e baseia-se nas tecnologias existentes
que se conectam entre si, levando a fábricas inteligentes. Como pilares ou tecnologias, temos big data, computação em nuvem, cibersegurança, Internet das Coisas
(IoT), robótica, impressão 2D e 3D, realidade aumentada ... que deve ser integrada e ajudar a alcançar um dos objetivos
da Indústria 4.0: redução de custos na
gestão, produção, qualidade, logística,
estoque, etc. As etapas que uma empresa
deve executar para implementar a indústria 4.0, analisando a base a partir da qual
começa e tendo muito claro onde deseja
chegar, foi outro aspecto que o chefe de

negócios da Sistrade analisados pelos
presentes.
Javier Echebarria, CEO da Customer
Comms e Mailteck, explicou a evolução
de seus negócios desde o início até agora, com ênfase especial nos serviços e soluções atualmente oferecidos. A transformação dos negócios em decorrência da
crise e a assunção de novos modelos de
negócios, baseados na tecnologia digital,
foram outros aspectos destacados pelo
CEO da Mailteck.
A comunicação personalizada tem sido o eixo no qual toda a empresa se baseia desde o início, cujo desenvolvimento
foi adaptado a todo momento, dando origem ao nascimento, com a premissa do
conceito digital, da empresa Customer
Comms. Ou seja, neste momento a estratégia do grupo é manter o negócio de
impressão e desenvolver totalmente a
área de tecnologia digital e eletrônica.
A Mailteck e a Customer Comms representam uma empresa de comunicação
totalmente híbrida e multicanal, formam
um grupo de provedores de serviços e soluções para qualquer tipo de comunicação
transacional e transpromo, além de marketing direto e promocional. Para este último aspecto, eles desenvolveram sua própria plataforma de comunicação multicanal, a Comunicalia, que já tem sete anos de
evolução e é capaz de gerenciar qualquer
tipo de comunicação em papel e digital.
Jaime López-Heredia, Aliança e vendas da EMEA Sul O diretor da Crawford
Technologies explicou que sua empresa é
canadense e se dedica à conversão de
formatos, ou seja, a transformação de documentos de um formato para outro, com
foco em como obter conteúdo para qualquer
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dispositivo e para o cliente
final. O futuro da comunicação é baseado no conteúdo e não no documento,
na reengenharia do documento que permite que outras funcionalidades sejam
adicionadas aos documentos antigos.
Jaime López-Heredia
concentrou sua intervenção em documentos
acessíveis, que podem ser

Aurelio Mendiguchía,
consultor da Diretoria
Técnica do ITG Tajamar,

manuseados por cegos
ou deficientes visuais. Há
alguns anos, uma corrente no mundo vem se desenvolvendo em favor de
todas as empresas que
geram e operam com esse tipo de documento
acessível.
Embora ainda não
tenha chegado à Europa,
já é obrigatório nos EUA.
UU. e Canadá por dois

anos, com multas significativas para
quem não cumprir. Crawford comprou
uma empresa há dois anos para enviar
documentos acessíveis a pessoas cegas.
Documentos transacionais acessíveis, mas também qualquer outro tipo de
documento de qualquer campo: seguro,
educação, sociedades médicas privadas, libros, etc. O futuro é unificar esse tipo de documento com Siri, Alexa, Cortana ... e todos os tipos de assistentes digitais.

Mesa redonda

Elementos organizacionais fundamentais na empresa gráfica

segunda mesa redonda foi moderada por Javier Rodríguez
Borlado, chefe de estudos de
formação profissional do ITG Tajamar, e contou com a presença de: José
Vicente Salas, especialista em implementação de soluções da Hefe; José Antonio Martínez, consultor da LTCam; e
Miguel Iborra, responsável pelo serviço
de vendas de Koenig e Bauer - Lauvic.
José Vicente Salas, da Hefe, apresentou o tema "A impressora na web" e
explicou que a possibilidade de executar
essas etapas pela web foi adicionada
aos sistemas tradicionais de recepção
de pedidos. . A idéia fundamental é que o
maior número possível de pedidos seja
transferido para a web como outra maneira de automatizar processos dentro
da empresa. A idéia mais errônea da
web para imprimir é pensar que, ao abrir
uma loja na internet, o trabalho é feito;
Essa é apenas a ferramenta e não se pode esquecer que, além desta primeira
etapa, você precisará obter visitas, vendas, estabelecer uma série de procedimentos, como gerenciamento de remes-

A

cuidar do desperdício, eficiência e eficácia, melhoria contínua e inovação.
Miguel Iborra, responsável pelo serviço de vendas de Koenig e Bauer - Lauvic, aproveitou sua intervenção para explicar como um fabricante tradicional de
máquinas de artes gráficas teve que mudar devido às tendências do mercado
para acabar sendo consultor de tecnologia. Koenig e Bauer completaram 200
anos e nessa longa história há duas datas para destacar: 1812, quando o fundador Koenig revoluciona o sistema tradisas, sistemas de coleta e gerenciamento
cional de impressão plana para o sistede incidentes.
ma rotativo; e 2012, quando a empresa
Para o representante da Hefe, a mase compromete com o modelo de imneira pela qual as empresas podem enpressão digital com a apresentação do
frentar essa mudança tecnológica, que
RotaJet. Atualmente, máquinas de chalevou a uma mudança nos hábitos de
pas, digitais e especiais são os três pilaconsumo e na maneira
res básicos da produção nos
de se relacionar com
quais a empresa se baseia.
os clientes, passa por
O mundo está mudando e
ter um diagnóstico real
o mercado gráfico com ele:
da situação em que
houve uma redução nos voluencontram a empresa,
mes tradicionais de immarcar um objetivo em
pressão em todo o mundo,
várias etapas e elaboenquanto o mercado de emrar um plano para atinbalagens e impressão digital
gir esse objetivo.
está crescendo. Ao mesmo
Antonio Martínez, Javier Rodríguez Borlado,
tempo, há uma sensibilidade
consultor da LTCam, chefe de estudos de formação muito maior à questão amencarregou-se do arti- profissional do ITG Tajamar
biental que também deve ser
go "Melhoria contínua:
respondida. Em resumo, os
uma necessidade vital em nossa empremercados mudam e a tecnologia muda,
sa" e nele apresentou uma série de elee a Koenig & Bauer se adaptou a essas
mentos que podem ajudar as empresas
mudanças, desenvolvendo versões digia melhorar seus processos e resultados
tais de suas máquinas para todos os nipara se adaptarem à nova realidade e
chos e mercados e oferecendo treinaseja mais competitivo. Entre eles, ele
mento, inovação e melhoria contínua aos
destacou quatro pilares fundamentais:
seus clientes.
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Mesa redonda

Eles são compatíveis? compensar impressão,
impressão digital e impressão híbrida?

A terceira e última mesa-redonda foi
moderada novamente por Aurelio Mendiguchía, consultor da Diretoria Técnica
do ITG Tajamar, e falou o mesmo: Luis
Virgos, gerente regional de vendas - Iberia e América Latina da Kodak; Juan Manuel Triñanes, diretor de marketing ciano; e Ángel Jiménez, diretor geral da Digital Hires.
Luis Virgos, da Kodak, concentrou
sua intervenção na explicação do conceito de impressão híbrida, entendida como
a integração ou combinação de sistemas
de impressão a jato de tinta digital em sistemas convencionais. Para isso, o representante da Kodak deu vários exemplos
concretos de clientes e empregos reais. O
primeiro, referente à integração de cabeçotes de jato de tinta em sistemas convencionais, com resolução de 600 a 900
dpi, em diferentes segmentos: acabamentos, rotativos ..., com a integração da própria tecnologia da Prosper desenvolvida
pela Kodak em mercados como embalagens. Em suma, o conceito refere-se ao
uso da impressão convencional para tra-

balhos que exigem volume e qualidade
aos quais é agregado valor, graças
aos dados variáveis da impressão digital. Outro caso
explicado por Luis Virgos foi enquadrado
no mundo das impressoras híbridas
e comentou que
o cliente combinou uma impressora flexográfica de
sete corpos
com um sistema rotativo
Kodak Stream
Inkjet de quatro
cores, desbobinador, sistema
de acabamento
em linha ... e os diferentes opções
permitidas pela combinação desta configuração.

Juan Manuel Triñanes de Cyan iniciou
seu discurso explicando a tecnologia Fujifilm para o campo digital, destacando os
cabeçotes de impressão a jato de tinta
Samba e, nesse sentido, a necessária coexistência de tecnologias convencionais
com as digitais. Triñanes destacou que o
segredo está na velocidade da reação
das empresas às mudanças para poder
reajustar o rumo no novo cenário. Qualidade, velocidade e preço são os três elementos que devem ser combinados porque, dependendo do que você deseja, um
dos elementos ficará fora da equação. A
esses elementos devem ser acrescentadas outras condições externas que afetarão o desenvolvimento do setor, como a
questão ambiental em relação ao uso do
plástico, que fará com que o consumo de
papel cresça, a reciclagem de papel, o
uso de papel , etc. O representante da
Cyan concluiu seu discurso afirmando que o segredo é que a
união entre convencional e
digital deve ser a correta,
para que a empresa
possa evoluir e permanecer no mercado.
Ángel Jiménez,
diretor geral da Digital Hires, encerrou o
dia com uma intervenção na qual ele
fez uma apresentação de sua empresa dedicada à
impressão digital
em grande formato,
imagem digital e filme de pós-produção
audiovisual por 27
anos. Jiménez concentrou sua intervenção em
sua experiência no mundo
do cinema.

La Prensa
12

empresas

A impressão online continua a crescer
e a Internet
ciência exata, nem
democratifornece um modelo
zou o acesorganizacional coso à informum ou padrão
mação e as redes
que pode ser adosociais estimularam
tado e copiado ina interação entre
definidamente. Em
marcas, varejistas e
vez disso, a Interconsumidores, a
net é um poderoso
Amazon convenceu
canal interativo e,
Lorenzo Villa
compradores de tocomo tal, deve ser
Engenheiro de
dos os tipos e idaentendido, exploraimpressão e editor.
des que a compra
do e suportado. Paon-line é segura,
ra encontrar sua
conveniente e até gratificante.
própria receita de sucesso e
E os produtos impressos, emgarantir um espaço de crescibora mais complexos e cheios
mento a médio e longo prazo,
de personalização e criatividaa primeira coisa é analisar o
de, não parecem ser uma exmercado, as melhores práticeção. O primeiro fenômeno
cas e os movimentos dos opeincipiente das vendas de imradores mais relevantes.
pressão on-line data da décaEMPRESAS ESTABELECIDAS
da de 1990, mas é apenas na
DÃO O EXEMPLO
última década que essas venFavorecidos em relação a
das realmente adquiriram um
outras economias globais detamanho significativo, à medivido ao tamanho médio maior
da que os grandes players aude suas empresas, os Estamentam progressivamente o
dos Unidos e a Alemanha são,
nível de seus serviços e invessem dúvida, os países ocidentimentos e expandem desprotais que melhor interpretaram
porcionalmente seu portfólio
o conceito de consolidação e
de produtos, sua gama de serconcentração de negócios. No
viços auxiliares, bem como o
caso dos EUA. Nos EUA, o realcance geográfico. Tudo isso
sultado é um vasto mercado
ao ponto de ambos os granque exibe uma única bandeira
des operadores nacionais
e fala o mesmo idioma, onde
- Aqueles que não têm
gigantes como Vistaprint.com,
uma loja on-line, é claro - cocontrolado pela Cimpress,
mo os milhares de pequenos
estão prosperando. Na Alefornecedores locais de sermanha, os fatores de sucesso
viços de impressão se perincluem a presença de granguntam como é bem-sucedido
des fabricantes de tecnologia,
entrar em um estágio maduro
feiras, infraestrutura logística,
e já cheio. Acima de tudo, eles
mão de obra qualificada e
se perguntam quais são as
uma cultura de automação.
perspectivas reais de cresciVantagens que as impressomento e desenvolvimento e
ras alemãs conseguiram exque investimentos devem ser
plorar com maestria, otimizanfeitos. Embora quase todas as
do seus fluxos de trabalho e
empresas on-line tenham alcriando modelos de vendas
guns elementos em comum on-line de ponta que vão muiautomação forte, gerenciato além dos desajeitados "simento eficaz da qualidade,
tes multilíngues" usados para
atendimento impecável ao
fazer pedidos aqui e ali. As imcliente - a verdade é que a impressoras on-line mais bempressão on-line não é uma

S

1)

sucedidas fizeram da diversidade cultural e linguística sua
bandeira, contratando funcionários locais em toda a Europa, criando uma infraestrutura de atendimento ao cliente
em sua língua materna e, às
vezes, abrindo subsidiárias
nacionais. Os nomes são onlin e p r i n t e r s . c o m ,
f l y e r a l a r m . c o m ,
unitedprint.com e outros.
Grandes empresas, mas em
grande parte independentes
ou de propriedade familiar. "O
mercado de impressão on-line
e nossa empresa, em particular, se beneficiam de quatro
fatores principais", explica Michael Fries, CEO da Onlineprinters GmbH. "Primeiro, ainda há um número significativo
de clientes que passam de
processos de compra mais
lentos e mais caros para pedidos on-line mais rápidos. Outro fator de sucesso é o escopo cada vez mais internacional de nossas atividades.
Além disso, estamos constantemente evoluindo nossa
abordagem, da impressão ao
comércio eletrônico, para criar
uma excelente experiência do
cliente a preços baixos. Finalmente, por meio de processos
integrados e compras centralizadas, compartilhamos um
benefício mútuo com nossas
subsidiárias ". A empresa
alemã, fundada como prensa
tipográfica em 1984, agora

emprega mais de 1.400 pessoas e é o símbolo de como
uma localização geográfica favorável, combinada com uma
concorrência acirrada entre
compatriotas de longa data,
pode melhorar a qualidade do
serviço e do produto. "Continuamos apontando para um
crescimento anual de dois dígitos e acreditamos que a conversão de impressoras pequenas e descentralizadas em
grandes modelos de comércio
eletrônico industrial continuará por muitos mais anos.
No nosso caso, também estamos expandindo nossa gama
de produtos com gadgets, aplicações têxteis e produtos que
ajudam nossos clientes a atingir
seus objetivos de marketing ".
QUANDO A IMPRESSÃO
ON-LINE É FEITA À MÃO E

2)

ORIENTADA PELO DESIGN

Se as vendas online são
sinônimo de democratização,
é razoável pensar que todas
as empresas de impressão
podem se beneficiar dessa
oportunidade. Surpreendentemente, mesmo aqueles que
não têm capacidade real de
produção e, às vezes, nem
mesmo máquinas. Os empreendedores mais visionários
entenderam que, para ter sucesso, é necessário separarse de uma oferta generalista e
construir uma receita original
e reconhecível.
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A plataforma americana
mycreativeshop.com nasceu
como um grande contêiner
de soluções criativas, em que
a impressão é apenas um
dos resultados possíveis.
"Entre os parâmetros da minha ideia de negócio, considerava essencial que fosse escalável, automatizado, com
uma loja física pequena ou
quase inexistente. Eu não sabia nada sobre o mundo do
design ou impressão, mas
achava que a idéia poderia
funcionar ", diz Jason Frueh,
fundador e CEO da MyCreativeShop. A plataforma permite
que os usuários criem um design gráfico com base em um
modelo on-line totalmente
personalizável, sem o apoio
de um designer. Após a conclusão da operação, você pode fazer o download do seu
projeto e comprar impressões
de um fornecedor confiável,
gerando o potencial para muitas outras impressoras offline. Ou faça o pedido na plataforma na quantidade desejada. "Uma porcentagem
muito pequena de usuários
solicita a impressão através
de nós. Tanto é assim que o
volume de negócios relacionado é inferior a 25% do total.
É também o nosso fluxo de
receita mais caro, pois há um
custo tangível associado à
impressão ". O MyCreativeShop, que tira proveito da poderosa infraestrutura de publicação automatizada da
CHILI Publish, é um modelo
leve e escalável que permite
que a empresa americana
atenda clientes em todo o
mundo e ainda seja incrivelmente pequena. Entre as milhares de experiências locais,
o italiano skillpress.it é um
exemplo de como é possível
digitalizar e colocar online a
arte da tipografia. A pequena
empresa, nascida do amor
pela tipografia de Maurizio e
Marco Battiston, optou por

subverter a lógica de padronização que caracteriza quase
todos os fornecedores on-line. O Skillpress, cujo poder
de fogo é limitado a um HP
Indigo 12000HD e a um departamento de acabamento
moderno, transformou a total
liberdade de tamanho, substrato, peso, acabamento e
quantidade em seus pontos
fortes. "Investimos muito em
treinamento e consultoria para nossos clientes na escolha
de papéis, acabamentos e
métodos de encadernação;
Também produzimos uma
única cópia para eles e tratamos cada projeto como se
fosse umnique ", explica Battiston. "Embora pareça absurdo e antieconômico para
muitos, é um modelo vencedor para nós, e nossos clientes nos reconhecem como
verdadeiros artesãos da impressão digital on-line".

ENTRE DECORAÇÃO E

3)

HIPER-VERTICALIZAÇÃO, DÊ

LUGAR AOS CRIADORES DE
SOLUÇÕES!

Se o design desempenha
um papel crucial no desenvolvimento de projetos de impressão "convencionais", sua
importância aumenta se entrarmos no campo de aplicações incomuns, com substratos e superfícies que têm
pouco ou nada a ver com impressão comercial e gráficos
de visualização. É um novo território, composto por operadores que poderíamos definir
como fabricantes de soluções,
capazes de satisfazer uma
nova demanda de impressão,
criando frequentemente uma
oferta completamente separada da de outros PSPs. A
maioria deles adquiriu experiência específica fora das artes gráficas, a ponto de seu
portfólio variar de tecidos a

papéis de parede, de papel fotográfico ou tela pictórica a papel para embrulhar presentes.
É o caso da americana spoonflower.com, da holandesa motiflow.com e da italiana thecolorsoup.com, três empresas
com histórias e tamanhos diferentes, todas com forte orientação para substratos têxteis.
Mas, acima de tudo, o desejo
de combinar resultados simples de impressão com uma
variedade ilimitada de designs
e padrões, que podem ser
pesquisados por tema ou cor,
às vezes de tamanho escalável, criados por jovens designers internacionais, que encontram visibilidade e oportunidades de negócios na plataforma. Uma atitude aberta e
meritocrática que envolve novos stakeholders e gera uma
rede espontânea de promotores para infra-estruturas de
impressão.
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Entre os fabricantes de soluções, há também aqueles
que se concentraram em aplicativos de nicho, como o britânico moo.com. Fundada em
2006 por Richard Moss, a empresa sempre se inspirou na
paixão de seu CEO por design
e qualidade extremos, que o
MOO usa para transformar o
segmento de cartões de visita,
considerado por muitos outros
como uma mercadoria. "A troca de um cartão de visita é geralmente a primeira vez que
um contato em potencial, um
cliente ou um investidor interage com uma empresa ou marca. Ter um cartão premium
cuidadosamente projetado
ajuda você a se destacar em
um mercado lotado ", diz
Amanda Champion, gerente
de marketing e comunicações
da MOO. "O MOO tem pouco
mais de 12 anos e faturou R $
100 milhões em 2018. O mercado de cartões de visita está
crescendo e, observando apenas as 600.000 novas empresas que abrem suas portas todos os anos nos Estados Unidos, as oportunidades de mercado são óbvias".
BENEFÍCIO DE NOVOS
SEGMENTOS: A EMBALAGEM

4)

COMO A PRÓXIMA GRANDE
NOVIDADE

Hoje, a embalagem é o
mercado que expressa os
maiores volumes, taxas de
crescimento e margens. Ao
mesmo tempo, com exceção
dos contêineres e gadgets
promocionais, é o segmento
mais difícil de lidar. A fabricação de embalagens envolve o gerenciamento de uma
infinidade de variáveis, como
o design de modelos eficazes
e padrões de corte, conformidade com rígidos padrões de
qualidade e segurança, reprodução impecável de cores
planas, uso de melhorias, integração das embalagens
nas indústrias. processos de

embalagem, a durabilidade
necessária para o transporte
e a exibição no ponto de venda e a eficácia (impacto) em
sua interação com os consumidores. Por esse motivo,
ainda são poucos os operadores de impressão on-line
que o introduziram, talvez se
limitando a produtos simples
que podem ser fabricados
com papel, gramaturas e tamanhos de padrão. Entre os
pioneiros da web-to-pack,
está a italiana pack.ly, uma
empresa de software fundada
em 2014 para abrir caminho a
designers, agências, pequenos conversores ou apenas
recém-chegados para proje-

tar, aprovar e comprar embalagens profissionais online.
"Descobrimos que a indústria
de embalagens ainda estava
condicionada por métodos de
produção complexos e caros,
inacessíveis a grande parte
do mercado. Por isso, criamos um software que tornaria
o corte digital e a renderização em 3D acessíveis a todos ", explica Giuseppe Prioriello, fundador e CEO da
Packly. Totalmente baseado
na Web, mas também acessível através da API, o Packly
fornece acesso a uma biblioteca de modelos, totalmente
personalizável em tamanho e
substrato, para aplicar seu

design gráfico. No final do
processo, além da visualização 3D interativa, você pode fazer o download do arquivo do caminho da matriz gerado ou fazer o pedido. A
Packly pode produzir e enviar
em poucos dias micro encomendas (a partir de uma única cópia) de caixas de papelão dobráveis, impressas
digitalmente e estampadas
com a tecnologia Zünd. Mas
também tiragens médias e
grandes, impressas com as
prensas offset de alimentação
de folhas Koenig & Bauer, terminadas com linhas de conversão Bobst ou com um cortador de matriz digital Highcon. Os rótulos merecem um
capítulo separado. Outro mercado vasto e hiper-técnico,
que as impressoras on-line
tratavam principalmente como um serviço auxiliar, fornecendo adesivos e bobinas pequenas, ou um pouco mais.
Inesperadamente, o CCL
Group, o gigante mundial da
gravadora, apresenta uma
mudança real no jogo. Com
suas habilidades autoadesivas e sua capacidade de conversão para satisfazer os proprietários de marcas mais exigentes, em 2018 o grupo canadense lançou portais on-line como etikett.de na Alemanha e etichetta.it na Itália e
adquiriu operadores estabelecidos como easy2name.com
em o Reino Unido.
A TECNOLOGIA SERÁ O
GATILHO?
Embora a supremacia
contínua de qualquer negócio
de sucesso dependa das capacidades estratégicas de sua
equipe ipo de gestão / liderança e as habilidades de sua
força de trabalho, tecnologias
novas ou em evolução continuam a ser uma força motriz
para nossa indústria, além de
serem um gatilho para novos
negócios.
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Sabine
Geldermann
Diretora drupa e a Global
Head Print Technologies
da Messe Düsseldorf

Em meados de março, o adiamento da drupa, maior
feira mundial de tecnologias de impressão, foi
anunciada de 20 a 30 de abril de 2021 devido à
disseminação exponencial do coronavírus. A diretora
drupa e a Global Head Print Technologies da Messe
Düsseldorf, Sabine Geldermann, agora está
respondendo perguntas que dizem respeito à indústria
gráfica.
Sabine Geldermann, qual
foi o fator decisivo para a
Messe Düsseldorf adiar a
drupa?
esse Düsseldorf segue a
recomendação da equipe de gerenciamento de crises do governo federal
alemão de levar em conta os
princípios do Instituto Robert
Koch ao avaliar o risco de
grandes eventos. Com base
nesta recomendação e no recente aumento significativo
no número de pessoas infectadas com o novo coronavírus (SARS-CoV-2), inclusive
na Europa, Messe Düsseldorf
reavaliaram a situação. Além
disso, houve uma decisão geral emitida pela cidade de
Düsseldorf em 11 de março
de 2020, que geralmente
proíbe grandes eventos com
mais de 1.000 participantes
presentes ao mesmo tempo.
Neste contexto, infelizmente
não havia outra opção senão
adiar a drupa.

M

Por quais critérios você
determinou a nova data?
m circunstâncias normais", o ano de 2020
teria sido um "comício de feira" para Messe Düsseldorf,
porque de agosto do ano
passado a junho deste ano
quase todas as principais feiras de negócios em Düsseldorf deveriam ter ocorrido,
com o fim da drupa. Devido à
influência do coronavírus e
dos decretos ou restrições
oficiais associados, sete feiras comerciais programadas
para esta primavera já foram
adiadas para o segundo semestre de 2020 e a primavera de 2021. Como precisamos de um período de cerca
de dois meses para a drupa (
Devido à sua configuração,
duração e desativação), apenas opções limitadas estavam disponíveis. Tendo avaliado todos os parâmetros e
levando em consideração o
calendário da feira internacio-

"E

nal, a data escolhida, de 20 a
30 de abril de 2021, é a data
mais antiga e melhor possível, com a qual concordamos
com nosso Presidente e a
VDMA como a associação de
apoio . Nas circunstâncias
atuais, essa data agora permite a maior segurança
possível de planejamento para todas as partes envolvidas.
Felizmente, estamos agora
mais uma vez dentro de um
prazo semelhante ao da data
original de maio da drupa,
amplamente estabelecida na
indústria.
Como a comunidade global de impressão respondeu
ao seu anúncio?
situação atual está afetando todas as indústrias
em todo o mundo de uma maneira sem precedentes e os
efeitos do coronavírus já
estão tendo um impacto drástico na vida pública e econômica. Como em outros setores, o setor de impressão está
sentindo os efeitos disso na
forma de trabalho de curto
prazo, tempo de inatividade
da produção e gargalos no
fornecimento, nacional e globalmente. Nessa situação, no
entanto, a saúde e a proteção
dos funcionários e parceiros

A

têm prioridade. A reação de
nossos clientes e parceiros internacionais ao adiamento foi,
portanto, consistentemente
positiva e recebida com grande compreensão e aceitação.
Três meses antes do início
programado regular da drupa,
pudemos dar a muitos expositores a oportunidade de reagendar suas próximas medidas logísticas e muito caras.
Estamos muito satisfeitos
com as inúmeras reações
emocionais em nossas redes
e plataformas sociais. Uma
coisa é certa: a indústria quer
ter uma drupa novamente,
uma que preserva sua imagem, sua luminosidade e sua
posição global; Isso não teria
sido possível nas condições
atuais. É por isso que agora
tomaremos todas as medidas
possíveis para atender às expectativas de nossos clientes
globais em abril de 2021. Vamos abraçar o futuro em
2021 juntos!
Os expositores tradicionalmente trabalham para a
data da drupa com seus novos produtos: muito já foi concluído em junho; Os expositores não querem esperar para
apresentar novos produtos a
seus clientes.

La Prensa
17

empresas

A Drupa agora está confrontada com formatos alternativos de apresentação virtual?
ossos expositores certamente apresentarão algumas de suas inovações
este ano, usando diferentes
formatos, como eventos de
clientes ou plataformas digitais. No entanto, isso só pode salvar a demanda atual;
em nossa opinião, eles não
oferecem um substituto completo para uma feira com
apelo global. A drupa é e
continuará sendo a principal
plataforma para a indústria
de impressão apresentar
inovações, reunir-se e, acima de tudo, rede. É por isso
que a drupa continuará sendo a meta para a qual a
indústria gráfica está trabalhando, mesmo após o adiamento. A drupa representa
uma plataforma indispensável para os participantes do
setor, fornecendo orientação, impulso e, acima de
tudo, atendendo à demanda
de reuniões presenciais e
experiência mundial.
É sobre as necessidades
humanas, experiências hápticas e máquinas de trabalho
que fascinam os participantes e que definitivamente
não podem ser atendidas no
momento com a mídia digital. O que distingue as principais feiras mundiais como
drupa é a energia concentrada que vem da coleta seletiva de muitas pessoas; intercâmbio pessoal e emocional; a presença conjunta de
decisão multiplicadores e
provedores de idéias; discussões animadas; apresentações que marcam o ritmo;
encontros casuais; oportunidades para adquirir novos

N

clientes; opções de recrutamento ... apresentações que
ditam o ritmo; encontros casuais; oportunidades para
adquirir novos clientes;
opções de recrutamento ...
apresentações que ditam o
ritmo; encontros casuais;
oportunidades para adquirir
novos clientes; opções de
recrutamento ...
Especialmente na situação atual, onde muitos
países europeus estão sujeitos a restrições inesperadas,
a necessidade de encontros
pessoais e uma experiência
extraordinária com o cliente
após essa experiência serão
ainda mais pronunciadas no
futuro. Somos pessoas, não
avatares, e o desejo de troca
pessoal, transferência de
conhecimento e criação de
redes em um ambiente fascinante não acaba, apesar de
todos os formatos digitais. É
por isso que é ótimo ver que
inúmeras contas-chave já
estão moldando o lema "Vamos abraçar o futuro em
2021 juntos".
Como você acha que as
empresas de impressão podem enfrentar a tempestade
causada pela pandemia?
ão há dúvida de que haverá recuos e reveses
econômicos duradouros.
Medidas e ajuda do governo
estão a caminho. No entanto, é importante que o setor
não sofra uma parada completa na produção como resultado das medidas atuais.
Nossa indústria deve continuar a investir no futuro para
aproveitar as oportunidades
de mercado, porque a impressão, com suas diversas
aplicações e formas de uso,
continuará sendo indis-

N

pensável em muitos mercados no futuro. A troca de
idéias entre os participantes
do setor e a inspiração necessária são meios essenciais para esse fim, e elas
são vividas e introduzidas de
maneira orientada para o futuro nas principais feiras
mundiais, como a Drupa.
Quais mudanças o adiamento significará para a drupa 2021?
adiamento representa
um novo cenário sem
precedentes para todos os
envolvidos e requer um certo
grau de flexibilidade. Como
no passado, continuaremos
a tomar todas as medidas
possíveis para trazer o status de sucesso da drupa para a nova data em 2021. É
nossa ambição e desejo organizar outra drupa única e
de sucesso para nossos
clientes globais em 2021.

O

O programa-quadro será
mantido?
osso programa de suporte nos cinco fóruns
especiais já impressionou
com uma variedade fascinante de formatos, palestrantes renomados e tópicos
interessantes.
Nossa principal prioridade é fornecer aos visitantes
conteúdo de valor altamente
relevante, inspirador e duradouro. O programa da conferência é concluído com visitas guiadas e já estava disponível para reservas em
nosso portal. Nosso objetivo
agora é, obviamente, adaptar e transferir o programa o
máximo possível a partir de
abril.
Questões importantes relacionadas à transformação

N

digital em andamento,
questões relacionadas à
economia circular e sustentabilidade ou novos modelos
de negócios, que serão
apresentados como palestras, painéis de discussão e
melhores casos, continuarão
a inspirar e aconselhar com
sucesso empresas, e isso
será mais relevante do que
nunca após o impacto do coronavírus.
Quais são os efeitos do
adiamento nos satélites?
tualmente, não vemos
nenhum efeito da mudança em nosso portfólio
"Tecnologias de impressão"
e, portanto, nas feiras de
comércio exterior da Messe
Düsseldorf.
Como resultado do adiamento da drupa, a feira comercial mais importante em
nosso portfólio internacional,
a All in Print China em Xangai em outubro, se tornará a
maior e mais importante feira
de impressão em 2020, oferecendo aos nossos expositores internacionais outra
muito relevante na Ásia este
ano. Além disso, o PPP Manila em outubro fornecerá
uma plataforma adicional em
um mercado emergente do
sudeste asiático. E a impressão digital em Jacarta,
prevista para setembro de
2020, também ocorrerá conforme programado, de acordo com as informações
atuais. Obviamente, também
estamos monitorando de
perto a situação, juntamente
com nossas subsidiárias
Messe Düsseldorf China e
Messe Düsseldorf Ásia, bem
como com os parceiros participantes, e agiremos no devido tempo, se necessário.

A
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Quais serão as tendências digitais para as PME em 2020?
comunicação entre
empresa e usuário
mudou para sempre, uma mudança
promovida pelo
surgimento de novas tecnologias e pela necessidade de se
adaptar ao ambiente digital no
qual todos os setores de atividade são desenvolvidos atualmente.
PA Digital revela as principais tendências digitais para
pequenas e médias empresas
em 2020; um ano em que a
concorrência se tornará acirrada no ambiente on-line e a
Inteligência Artificial e as revisões ganharão destaque.

A

PREOCUPAÇÃO E OCUPAÇÃO
PARA REVISÕES

Na esfera digital, 87% dos
consumidores não consideram uma empresa local com
classificações baixas. É um
fato devastador, ainda mais se
você levar em conta que cerca
de metade dos usuários presta atenção nas análises que
uma empresa faz ao realizar
uma pesquisa. As PMEs devem ter isso em mente: menos análises significam menos atenção e menos cliques.
Nesse sentido, as revisões
devem sempre estar na ordem do dia. Sete em cada dez
consumidores encontram
apenas recomendações relevantes para menos de dois ou
três meses. Portanto, revisões
são importantes, e qualificação, quantidade e antiguidade são cruciais. É importante que as PME acompanhem
seu desempenho nos resultados da pesquisa.
Aí vem a concorrência:
qual a probabilidade de um
cliente escolher uma marca
ou outra? Os comentários do
usuário podem ser decisivos.
É por isso que grandes mecanismos de pesquisa como o

Google começaram a mostrar
resenhas em mais e mais resultados de pesquisa e afirmaram que eles têm um impacto
direto na forma como cada
marca está posicionada.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL AO
SERVIÇO DO CONSUMIDOR

O 'AI primeiro' ultrapassará 'primeiro nuvem' e 'primeiro celular' nos próximos
anos. Estamos presenciando
uma grande mudança de
tendência: o aumento nos serviços de Inteligência Artificial,
como Siri, Amazon Alexa e
Google Assistant. O uso correto dessa tecnologia garantirá uma melhor reestruturação das respostas: ou seja,
hoje em dia e graças a essas
plataformas, quando o usuário
faz uma pesquisa, ele obtém
uma resposta única, idealmente a que melhor se adapte
às suas necessidades.
Além disso, o site tem sido
a peça central da experiência
digital há anos, mas agora
73% do tráfego é distribuído.
Mecanismos de busca, ma-

pas, diretórios, interfaces de
voz e bate-papo formaram
uma série de novos canais
nos quais os clientes podem
interagir com sua marca. Agora é tão importante gerenciar
esses serviços quanto o site.
O número de lugares em
que os clientes interagem com
a marca aumentou e continua
a fazê-lo. Nos últimos anos, os
serviços conectados a pesquisa, mapa, celular, bate-papo e
voz aumentaram. Cada um
desses novos serviços possui
três camadas: uma interface
do usuário, uma IA que decide
quais respostas exibir e um
Gráfico de conhecimento, que
atua como um banco de dados. Em 2020, as marcas testemunharão o surgimento de
serviços de gerenciamento
centralizados, capazes de
aprimorar a comunicação no
site e em outros canais de
marketing direto
Em 2020, as marcas testemunharão o surgimento de
serviços de gerenciamento
centralizados, capazes de
aprimorar a comunicação no

site e em outros canais de
marketing direto. O objetivo
das novas soluções é que as
interfaces de bate-papo e voz,
como o Google Assistant e o
Amazon Alexa, forneçam aos
clientes as respostas corretas
para suas perguntas. Dessa
forma, se uma empresa, por
exemplo, de restauração, alterar um item de seu menu, por
meio de uma solução de gerenciamento centralizado, essas informações serão atualizadas no site, em seu aplicativo móvel e em cada mapa, diretório, pesquisa de mecanismo, chatbot e assistente de
voz ao mesmo tempo. Esse tipo de opção trará consistência e controle à marca.
Ao controlar os dados da
marca em todos os locais onde ela aparece, os atritos são
eliminados na jornada do
cliente e é garantido que a experiência seja consistente em
todos os lugares. A descoberta também é incentivada, desde que as informações sejam
precisas, consistentes e otimizadas.
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Tendências tecnológicas para 2020
Muitas das previsões feitas pela
Cisco em 2019 - sistemas preditivos baseados em AI / ML, a
evolução em direção a arquiteturas de vários domínios ou a
nova era da conectividade móvel que combina 5G e Wi-Fi 6permanecerão relevantes. Mas
que tendências tecnológicas a
Cisco considera especialmente
significativas para 2020? Estas
são suas quatro previsões:
Internet do futuro. A
transformação digital
criará nos próximos
anos várias experiências com tecnologias
avançadas, como realidade
virtual e aumentada, streaming de 16K, IA, 5G, computação quântica, segurança cibernética adaptativa, IoT inteligente e outras ainda não inventadas. Essas gerações futuras de aplicativos requerem
recursos que a infraestrutura
atual da Internet não pode suportar de maneira viável. Precisamos repensar e reinventar a infraestrutura da Internet, para que a rede seja
mais rápida, escalável, segura, econômica e fácil de gerenciar. A Cisco anunciou recentemente sua estratégia
para construir a Internet do
futuro, com base em ino-

A

vações em processadores,
óptica e software inteligente.
l Aplicações digitais, nova fidelidade à marca. A interação digital de usuários e
consumidores com os negócios - por meio de aplicativos
ou páginas da web - já é comum. De acordo com o último Cisco Attention Index
App, o uso de serviços digitais evoluiu para um comportamento inconsciente, um reflexo digital digital '. A maioria
dos entrevistados (71%) admite que os serviços digitais
são intrínsecos ao seu dia a
dia. Esses usuários exigem
das empresas uma experiência "premium". Em caso de
problemas de desempenho
com os aplicativos, eles recorrerão à concorrência (49%)
ou desaconselharão o serviço ou a marca (63%). A partir de 2020, as empresas devem oferecer experiências di-

Toray anuncia outro produto orgânico
A Toray adicionou outra oferta mais
ecológica ao seu portfólio de soluções de
chapas para impressão offset sem água. O
Toray AQ Contrast Enhancer, agora disponível comercialmente, é um pós-tratamento ecológico para chapas de impressão
offset sem água que melhora o contraste
após chapas sem água expostas ao CTP. O
AQ Contrast Enhancer foi projetado especificamente para uso com equipamentos de
punção e classificação que precisam de placas com excelente contraste.

gitais simples, rápidas e inovadoras, prestando atenção
especial à análise de dados
no desempenho de aplicativos em tempo real.
Zero confiança e caça a
ameaças. Os crimes cibernéticos já custam às economias
três vezes mais que os desastres naturais em escala
global. A segurança reativa,
que aborda principalmente as
ameaças apenas quando
elas afetam os sistemas, não
é mais suficiente. As organizações exigem antecipar
ameaças e uma nova abordagem 'Zero Trust' (confiança
zero fora do perímetro da rede). Além disso, o modelo de
busca de ameaças desempenhará um papel mais importante na estratégia holística de segurança das organizações. O Threat Hunting visa descobrir novas vulnerabilidades e malware ainda des-

conhecidos. Mesmo que não
detecte malware, muitas vezes revelará vulnerabilidades
que exigem n Novas políticas, reduzindo assim os vetores de ataque.
l Rede baseada em intenção, além do SDN. Além
da conectividade, as redes
desempenham um papel fundamental na reinvenção de
aplicativos, proteção de dados, transformação de infraestrutura e ferramentas de
trabalho. Nos últimos anos,
eles evoluíram em torno da
SDN (Rede Definida por
Software), facilitando o gerenciamento e a segurança
centralizados, maior flexibilidade e custos mais baixos. O
SDN é uma ponte relevante
para uma verdadeira rede
baseada em intenção (IBN,
Intent-Based Networking),
sistemas que usam inteligência artificial e aprendizado de
máquina para antecipar
ações, detectar e resolver
anomalias e interromper
ameaças cibernéticas automaticamente.

GTI assina acordo com a
Mailinblack para distribuir seus
produtos na Espanha e Portugal
A GTI, especialista em soluções de software e computação em nuvem, anunciou um novo contrato de distribuição com seu portfólio de produtos Mailinblack, a única
solução de proteção que garante 100% de eficiência contra novas ameaças por correção eletrônica. As soluções
do fabricante serão comercializadas no local e no formato
de pagamento conforme o uso, com os prestadores de
serviços em nuvem de segurança cibernética em mente.
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Schaetzl produz livros personalizados
para crianças com tinta invisível
fornecedor de serviços
de impressão Schaetzl
Druck & Medien e a empresa eslovena Hooray
Studios estão adicionando uma nova dimensão aos livros infantis personalizados: além da história normal, o livro "Glow in the Dark" oferece aos jovens leitores outra história
oculta que apenas ilumina no escuro . Para isso, é usado o novo HP Indigo ElectroInk
Invisible Yellow. A história adicional dentro do livro é
visível apenas com uma lâmpada UV especial, que
fornece o dobro da diversão da leitura.
A Schaetzl Druck & Medien GmbH & Co. KG de
Donauwoerth (Alemanha) utiliza serviços de impressão digital HP desde 2011 e possui duas impressoras HP Indigo 7900 e duas HP Indigo 12000.
A empresa está constantemente expandindo sua
gama de serviços para incluir serviços de impressão adicionais e inovadores, para que eles
também testem o novo HP Indigo ElectroInk Invisible Yellow.

O

Konica Minolta apresenta MGI
JETVARNISH 3D One
A Konica Minolta lança a nova máquina MGI JETVARNISH 3D One para
impressão industrial e impressão comercial no mercado espanhol. O MGI JETVARNISH 3D One será voltado para
mercados como pequenas embalagens
de luxo, livros, revistas, cartões de visita, menus, folhetos, álbuns de fotos e
cartões de felicitações. Os possíveis
clientes incluem impressoras digitais,
empresas de artes gráficas e atuais
clientes da Konica Minolta que desejam
aumentar as oportunidades de negócios. Este produto topo de gama utiliza
um verniz universal para vários efeitos
táteis 2D e 3D, para envernizar e gravar
com uma única passagem.
Como parte das especificações básicas, a tecnologia MGI é combinada
com os cabeçotes piezoelétricos da Konica Minolta. A impressão pode ser feita
tanto em offset como em materiais digitais. A secagem e a cura "no trabalho"

através de um LED ecológico (para um
ambiente livre de ozônio) também são
fornecidas como padrão. Até 2.077 folhas A3 por hora podem ser impressas
com uma faixa de tamanho de 364 x
750 mm.
Recursos opcionais oferecem variáveis para controle de versão e personalização, um conversor automático de
PDF, que converte arquivos PDF em arquivos TIFF, e uma opção relâmpago
para o scanner AIS usar substratos
metálicos especializados.

Ricoh, reconhecida
como fornecedora
global de tecnologia
e serviços
Pelo oitavo ano consecutivo, a Ricoh
mantém sua posição de liderança no
mercado de serviços de impressão
gerenciada (MPS), de acordo com a
Quocirca, uma empresa de pesquisa e
análise de mercado.
No Relatório Paisagem de Serviços de
Impressão Gerenciada 2019, Quocirca
observa que "a Ricoh permanece na posição
de liderança no setor de MPS em grande
parte graças à sua estratégia multicanal e
alcance global. A empresa mais uma vez se
posicionou como fornecedora global de
tecnologia e serviços para atender às novas
necessidades do local de trabalho moderno e
expandiu sua oferta além do MPS tradicional.
"
Os serviços de impressão gerenciada da
Ricoh fazem parte da oferta MDS (Managed
Document Services), que visa trabalhar de
mãos dadas com os clientes para adaptar e
otimizar os processos de gerenciamento de
informações e aumentar a eficiência e a
segurança nessa área.

Projetos da Canon
reconhecidos no iF
Design Awards
A Canon Inc. anunciou que os designs de
oito produtos do Grupo Canon foram
reconhecidos pelo iF International Forum
Design GmbH com o prestigiado iF Design
Awards de 2020, incluindo a Impressora de
mesa UV Arizona 1300 Series. Este é o 26º
ano consecutivo em que a Canon recebe o
iF Design Awards. Motivada pelo
reconhecimento da excelência no design da
empresa, a Canon continuará se esforçando
para criar produtos que combinem os mais
altos níveis de desempenho e design.
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Vprint instala seu quarto
secador Contiweb
Vprint, uma fornecedora
de impressão belga com
mais de 80 anos de experiência industrial, investiu
em um secador Contiweb Ecocool, que é o
quarto secador Contiweb
até hoje, para
melhorar a
qualidade do
seu serviço de
mala direta.
Projetado
para usar baixas
temperaturas e
altos volumes de
ar, o Ecocool reduz os efeitos negativos do aquecimento da banda
e fornece qualidade de secagem
superior. Isso resulta em um acabamento de alto brilho com menos
levantamento de fibra, garantindo
que os fornecedores de impressão
possam atender aos rígidos requisitos de qualidade até mesmo dos
compradores mais exigentes.

A

Como o primeiro secador do
mundo a ter uma seção de resfriamento integrada, o Ecocool foi
projetado para eliminar o impacto
negativo da condensação de solventes na rede durante ou
após o processo de resfriamento. Com nove rolos pequenos que giram a banda
em ângulos mais agudos, é
criada uma pressão superficial maior
do que a
produzida
pelos módulos de
refrigeração
tradicionais. Isso
melhora a transferência de calor
e minimiza a oportunidade de formar uma camada limite de solvente. Do ponto de vista da saída, isso permite que a banda se
estique e evita a formação de rugas, o que resulta em uma impressão de alta qualidade.

Contiweb lança um novo aplicador de fluidos
A Contiweb, especialista em tecnologias de
ponta para impressão, secagem avançada e manuseio de bobinas, lançou seu Digital Fluid Applicator (DFA), um aplicador autônomo de reumidificação para prensas digitais de bobinas, desenvolvido para melhorar significativamente a qualidade dos produtos
impressos digitalmente.
O DFA é um sistema inovador e fácil de usar que utiliza água da
torneira e um surfactante para molhar o papel de maneira inteligente
e precisa com precisão e precisão em prensas digitais em bobinas.
Também é possível adicionar silicone na opção, o que pode ser uma
grande vantagem no caso de trabalhos com acabamento on-line.
O Contiweb DFA mistura água corrente e um surfactante no sistema que circula continuamente, em vez de usar água desionizada
com um tratamento especial. A quantidade de reumidificação pode
ser rapidamente ajustada para atender ao que é necessário e,
graças a um sistema de controle sofisticado, permanece estável. O
sistema garante cobertura constante, mesmo com as mudanças de
velocidade da impressora e, se desejado, pode ser configurado de
maneira diferente para cada lado do papel. Os parâmetros também
podem ser salvaguardados, o que reduz os tempos de ajuste para
produções repetidas semelhantes.

Xeikon e Schaffner GF AG
assinam acordo de
distribuição
Agregar valor à impressão digital foi uma das
principais razões pelas quais a Swiss Schaffner
GF AG optou por incluir os sistemas de impressão
digital Xeikon em seu portfólio. A empresa gráfica
está assumindo as vendas de toda a linha de produtos Xeikon, incluindo soluções de toner seco e
jato de tinta, para a Suíça e as regiões fronteiriças
vizinhas de Liechtenstein e o estado federal
austríaco de Vorarlberg, a partir de agora.

Eurographic Group instala
HP Indigo 12000HD B2
O Eurographic Group,
uma empresa puramente
digital dedicada principalmente à produção de livros e manuais em pequenas tiragens, comprou
uma impressora digital
HP Indigo 12000 HD. Essa aquisição foi impulsionada pelas demandas
dos clientes por maior flexibilidade, tempos de resposta rápidos com entrega em 24 horas, qualidade
estável e preços competitivos.
A adição de qualidade de imagem superior e a capacidade de imprimir no formato B2 abriu novas portas
para o Eurographic Group, que agora produz uma gama mais ampla de produtos, de livros maiores a impressões para fotógrafos profissionais de renome
mundial. Além disso, o Eurographic Group planeja expandir ainda mais, usando a tecnologia HP Indigo para
penetrar nos negócios de embalagens. Em particular,
o fornecedor de serviços de impressão planeja começar a produzir pequenas tiragens personalizadas de
caixas rígidas, oferecendo aos clientes designs exclusivos e sob demanda em um produto premium.
A impressora digital HP Indigo 12000 HD produz a
mais ampla gama de aplicações comerciais com qualidade de impressão inovadora, alta produtividade e
grande versatilidade.

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
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A maioria dos consumidores
prefere recibos em papel a
alternativas digitais
Uma investigação independente, realizada pela empresa de pesquisa Toluna,
comissionada pela Choose
Paper, descobriu que 54%
dos consumidores europeus
preferem recibos em papel e
59% acreditam que os recibos de papel são mais práticos para devolução de produtos ou obtenção de reembolsos. Os recibos de papel são
a opção preferida, mas muitos compradores estão preocupados com o impacto do
papel no meio ambiente e subestimam o impacto dos recibos digitais. 61% dos europeus acreditam que os recibos digitais são melhores para o meio ambiente do que os
recibos em papel e 43% acreditam que o envio de e-mails
não tem impacto ambiental.

Innovia Films expandiu sua linha de filmes sem PVC para
aplicações em artes
gráficas. Agora, esses filmes
de 60 µm (calibre 230) são
33% mais finos que os existentes. Para demonstrar seu
alto desempenho, a Innovia
contatou um fabricante líder
na indústria gráfica para imprimir seu gráfico de parede
principal para um evento importante no ano passado: Labelexpo Europe.
Os filmes de artes gráficas Rayoart BOPP da Innovia são uma alternativa viável ao PVC calandrado, pois

A
Mas, de fato, as emissões
anuais geradas por e-mails
globais são estimadas em
300 milhões de toneladas de
CO2 por ano, o que equivale
às emissões anuais de 63
milhões de carros. O relatório
também revela que 47% dos
consumidores não ficariam
felizes se as lojas deixassem
de oferecer recibos em papel
e 40% não confiariam em um
varejista que não oferece recibos em papel.

Papéis de barreira da Sappi
O artigo é o monomaterial
reciclável número um há
anos. Portanto, a líder de
mercado Sappi continua a expandir sua gama de papéis de
barreira e já oferece às empresas um imenso portfólio de
soluções inovadoras de papel
para embalagens.
Em papéis de alta barreira,
uma versão adicional de 91
g/m² foi lançada recentemente. Isso permite novos campos
de aplicação para fabricantes
de produtos de marca. Todos
os papéis de alta barreira Sappi garantem a manutenção da
qualidade dos produtos alimentícios. Eles atuam como
uma barreira contra oxigênio,
vapor de água, graxa e óleo
mineral. As soluções do líder
de mercado alcançam ainda
mais: excelentes resultados

Filme sem PVC
da Innovia Films

de impressão, uma ampla gama de opções de acabamento, reciclagem completa e vedação térmica integrada. A
Sappi também oferece papéis
de barreira leves a partir de 75
g / m².

são ideais para aplicações
internas e externas a curto
prazo, pois esses produtos
estabilizados contra UV fornecem até dois anos de uso
externo (com base em testes
QUV).
Esses filmes podem ser
impressos por processos de
flexografia, serigrafia e jato
de tinta UV e jato de tinta látex a baixa temperatura. Eles
são perfeitos para aplicações
gráficas planas ou aplicações curvas simples, ou
para aplicações de etiquetas
e adesivos sensíveis à
pressão que requerem uso
externo prolongado.

Fedrigoni completa
a aquisição da Ritrama
A Fedrigoni SpA, fornecedora
européia na produção de papéis
especiais e produtos de alto valor
agregado para embalagens e etiquetas, concluiu a aquisição do
grupo Ritrama, um grupo multinacional italiano especializado em
produtos autoadesivos. A Ritrama
possui instalações de fabricação
na Itália, Espanha, Reino Unido,
Chile e China. O contrato prelimi- Marco Nespolo, CEO
nar de venda foi assinado em ou- do Fedrigoni Group.
tubro de 2019.
O fechamento da transação cria o terceiro ator europeu
no campo de etiquetas sensíveis à pressão, um ponto de
referência exclusivo para etiquetas autoadesivas com alto
conteúdo tecnológico e estético, com uma oferta extremamente ampla e diversificada que agora combina a excelência da Arconvert e Manter etiquetas, feitas com
papéis especiais, para a avançada experiência tecnológica da Ritrama aplicada a filmes plásticos autoadesivos.
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Live and Let Dye

Um olhar sobre a impressão por sublimação de tinta
como método de crescimento dos negócios
odos
nós já
ouvim o s
dizer
que vender mais
para clientes
existentes
é
mais lucrativo
do que tentar
Por: Michelle
encontrar novos
Johnson
clientes. Se sua
Diretora de marketing
empresa está
global da SAi.
envolvida em
impressão de
grande formato, essa afirformato, hoje existe uma conmação parece certa para
vergência de fatores que torvocê. Aqui está uma maneira
nam a impressão por sublide incorporar uma nova gamação de tintas uma opção
ma de produtos usando coninteressante como forma de
ceitos, tecnologias e até soobter renda adicional.
luções de software com as
O primeiro fator está em
quais você já deve estar famiuma tecnologia digital que
liarizado.
simplifica a impressão por suA impressão por subliblimação de tinta e oferece
mação de tinta, um feudo tracontrole absoluto sobre a lodicionalmente reservado para
calização da tinta, em papéis
impressoras especializadas
transferidos ou diretamente
na produção de tecidos, cano substrato do tecido. Em
misetas e itens originais, é
segundo lugar, a proliferação
um processo que utiliza tintas
de soluções de impressão a
que vaporizam durante a
jato de tinta de grande formatransferência para o substrato criou condições competitito final. As imagens resultanvas que obrigam os restes destacam-se pela intensiponsáveis pelas empresas a
dade e duração de suas coexplorar aplicativos ou serres. A impressão por subliviços adicionais que contrimação de tinta pode ser feita
buem para gerar crescimento
diretamente no substrato final
sustentado e lucrativo. Terrevestido com polímeros e
ceiro, a demanda por produtambém (o processo mais cotos fotográficos e outros promum) por meio de um papel
dutos baseados em imagem
de transferência que é então
está incentivando a exaplicado ao substrato e transpansão de centros de imferido com uma prensa térmipressão físicos e online que
ca aplicando uma pressão
oferecem serviços de immoderada.
pressão por sublimação de
Se sua empresa se deditinta. Por fim, existem pacoca à impressão em grande
tes de software para criação
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de imagens, processamento
e gerenciamento de fluxo de
trabalho que, com um módulo
adicional, são capazes de
controlar a produção de impressoras convencionais
(solventes à base de água ou
HP Latex) e de sublimação.
A OFERTA VARIADA
A oferta variada de impressoras de sublimação pequena (desktop) e também
máquinas de grande formato
faz com que esse processo
seja usado em larga escala
no mercado de varejo. A impressão por sublimação de
tinta é usada em têxteis,
cerâmicas, vidro, alumínio,
bronze, aço inoxidável, plásticos e placas, o que causou a
disponibilidade de centenas
de produtos impressos no
prazo ou em pequenas ou
grandes quantidades. Além
disso, as imagens impressas
em substratos adequados
podem ser usadas ao ar livre.
No entanto, é possivelmente no campo da impressão têxtil que as aplicações de sublimação de tinta são mais conhecidas. Na

impressão de poliéster (e em
misturas com um mínimo de
60% de poliéster), as cores e
os detalhes são brilhantes,
nítidos e intensos. Esta solução permite a impressão
em tecidos e malhas, como
sarja, popeline, tafetá, gaze e
materiais micro-elásticos;
Além disso, como as tintas de
sublimação aderem às fibras,
elas não racham ou desbotam. Esses tecidos podem
ser lavados, enrolados, dobrados e usados ao ar livre e,
portanto, são perfeitos para a
produção de camisetas, roupas de banho e roupas esportivas, bem como na fabricação de banners e banners.
Com pacotes de software
especializados e autônomos,
capazes de gerenciar todo o
fluxo de trabalho de sublimação, do design à impressão, as impressoras de
grande formato têm uma maneira mais fácil de acessar
essa emocionante e dinâmica tecnologia, capaz de se
adaptar às suas próprias habilidades e ao seu mercado.
Em outras palavras: tudo, absolutamente tudo é possível.
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A Azon Matrix
LEATHER
imprime
diretamente no
couro

Com o Azon Matrix COURO, é
possível criar peças de couro personalizadas verdadeiramente únicas, uma
peça de cada vez, ou fazer grandes
séries de produção. Permite que designers e fabricantes criem itens de
couro com gráficos consistentes e
duráveis, resistentes a arranhões, resistentes à água e altamente flexíveis.
A impressão de até 200 mm de altura
permite a impressão mesmo em artigos de couro acabados.
O COURO Azon Matrix vem com
tamanhos de cama de 2100 mm x
1600 mm. Baseia-se nos cabeçotes de
impressão Gen5 e vem com um software Azon RIP completo que garante o
desempenho máximo e a calculadora
de custos de tinta. O sistema de tinta
fechado contém 8 cartuchos de 440 ml.
A configuração padrão é CMYK + LC,
LM laranja e verde para obter um amplo espectro de cores e fornecer vitalidade às cores de qualquer imagem ou
efeito desejado no material impresso.

OKI e Mimaki Engineering
assinam contrato de marketing
Mimaki Engineering Co., Ltd. e a
OKI Data Corporation assinaram
um contrato internacional de
vendas exclusivo para a distribuição de impressoras a jato de tinta de
grande formato OKI Data. De acordo
com este contrato, a partir de 1º de abril
de 2020, a Mimaki Engineering comercializará impressoras a jato de tinta de
grande formato OKI Data, tinta e outros
consumíveis, além de peças de manutenção em mercados estrangeiros

A

através de a sólida rede internacional de
vendas da Mimaki Engineering.
Os produtos incluídos nesta aliança
internacional são as duas impressoras a
jato de tinta de grande formato OKI Data,
capazes de imprimir em alta velocidade e
alta densidade, a ColorPainter H3-104 e
a ColorPainter M-64, bem como tinta e
outros consumíveis para esses modelos
e para outras impressoras a jato de tinta
de grande formato da OKI Data vendidos
anteriormente pela OKI Data.

Canon faz parceria com a OneVision
A Canon Production Printing
firmou parceria
com a OneVision,
fornecedora de
soluções de software de pré-impressão, para
oferecer
aos
clientes de gráficos de grande formato
da Europa soluções de eficiência operacional por meio da automação do fluxo
de trabalho do início ao fim. Isso permite
uma perfeita integração entre a impressora de grande formato e o software.
O software OneVision funciona a
partir do momento em que o pedido é recebido. Obtém automaticamente informações sobre o trabalho, cria arquivos
de impressão, compara-os com 130
critérios de erro diferentes e corrige automaticamente os erros identificados. O
gerenciamento de cores também foi oti-

mizado
Com o Wide
Format Automation Suite, você
pode criar arquivos prontos para
imprimir em segundos. O aninhamento automático e a normalização de dados eliminam a complexidade da manipulação de
arquivos, aceleram o RIP e o tempo de
impressão e também otimizam o espaço
disponível na mídia, colocando automaticamente os gráficos em qualquer tamanho de impressão especificado. Este
software também prepara o trabalho para o processo de acabamento, gerando
arquivos PDF de linhas de corte, economizando tempo e esforço, tudo com precisão total. Uma impressão perfeita deve ser sinônimo de uma impressão sem
erros.
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Agfa e TFL unem
forças para imprimir
em couro

A Agfa e a
TFL firmaram
uma parceria estratégica. O acordo de cooperação tem foco
no desenvolvimento de uma
solução de impressão a jato de
tinta para couros autênticos de alta qualidade destinados às indústrias da
moda, de estofados, automotiva, aviação e náutica.
Alussa, como é chamada a solução de impressão a jato de tinta, é
resultado da soma de numerosos componentes
perfeitamente compatíveis. A Agfa desenvolve a
impressora a jato de tinta,
os cartuchos de tinta, bem
como o software para ge-

renciamento e
monitoramento
do processo de
impressão, enquanto que a
TFL fornece a
química de revestimento personalizada. A
Alussa permite à
indústria coureira realizar
acabamento em couro de
alta qualidade de maneira
a exibir o excelente desempenho exigido em termos de flexibilidade e resistência a arranhões. Esta é a primeira solução industrial de impressão a jato de tinta que permite
couros acabados que resistam até 100.000
flexões. A produtividade
chega a impressionantes
80m² por hora.

Agfa apresenta a impressora
Oberon RTR3300

Agfa anuncia uma
nova adição à sua
gama de impressoras a jato de tinta de
grande formato: a Oberon
RTR3300, uma máquina de
bobina a bobina de 3,3m que
combina produtividade e qualidade para uma ampla variedade de substratos e alta
usabilidade .
A nova impressora Oberon RTR3300 vem em duas
versões: quatro cores mais
branco e seis cores. No "Modo rápido", o Oberon
RTR3300 atinge uma velocidade de 150 m² / he, no "Modo de produção", o Oberon
atinge 85 m² por hora. A
opção de rolo duplo permite
processar duas bobinas de
até 1,6 m de largura cada, o
que dobra a produção total.

A

As tintas UV LED no Oberon RTR3300 foram otimizadas para substratos flexíveis
e são válidas para impressão
uniforme de cores sólidas,
além de possuir a categoria
mais alta de certificação Greenguard Gold. O Oberon
RTR3300 suporta uma ampla
variedade de substratos e
uma ampla gama de aplicações. Além das lâmpadas
de cura LED resfriadas a ar, a
Oberon RTR3300 possui
uma mesa resfriada a água
que mantém a área de impressão em temperatura ambiente. Portanto, os fornecedores de serviços de impressão podem processar facilmente qualquer tipo de material em rolo sensível ao calor, incluindo substratos mais
baratos.

Canon abre uma nova fábrica de tintas UVgel
A Canon abriu uma nova fábrica de produção de tinta centralizada para a tinta UVgel
em seu campus de inovação e desenvolvimento localizado em Venlo (Holanda), com o
objetivo de atender à crescente demanda do
mercado. Em 2019, a Canon concluiu mais
de 1.200 instalações em clientes em todo o
mundo a partir da série de impressoras de
grande formato rolo a rolo UVgel Colorado.
Para atender à crescente demanda de sua
base de clientes e ao constante aumento Se
nos volumes de impressão UVgel, a empresa

japonesa aumentou significativamente sua
capacidade de produção de tinta UVgel.
O novo centro de produção de tinta, que
está totalmente operacional desde 1º de dezembro de 2019, utiliza um fluxo de trabalho
muito inovador para processar matérias-primas em várias etapas e em barris de 200 litros para cada cor. No final da linha de produção automatizada, a tinta é transferida para
os frascos de tinta UVgel da Canon, prontos
para envio imediato ao cliente, garantindo entrega rápida.

Dirk Brouns, Vice-Presidente Gráficos de Grande Formato da Produção
Canon, e Rob Puts, Vice-Presidente
de Fabricação e Logística da Canon
Production Printing.
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A Comunicação Visual
e os efeitos do Covid-19

Nova data da FESPA Digital
Printing 2020
A FESPA Digital Printing 2020 anuncia sua nova data e
horários de funcionamento: a feira acontecerá entre os dias
23 e 25 de setembro de 2020 no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo.
Em respeito aos visitantes e expositores, os horários de visitação diários para no dia 23 de setembro das 12h às 21h; e
nos dias 24 e 25 o horário será das 11h às 21h.

Wilson Giglio
Consultor em Gestão Empresarial
Organizador de Empresas e Equipes
odos sabemos que os
efeitos do coronavírus
(Covid-19) já estão
afetando a maioria das
empresas em todo o Brasil,
exceto algumas atividades
principais.
Setores inteiros estão,
simplesmente, fechando, temporariamente, suas portas em
virtude da necessidade de reclusão de seus colaboradores
e, lógico, pelo baixo movimento nas ruas.
As compras, na maioria
das empresas, estão suspensas, por prazo indeterminado.
As empresas de comunicação
visual, infelizmente, também
farão parte desta paralização
momentânea.
O que fazer então para
tentar aproveitar, de alguma
forma, essa calmaria nas vendas?
Algumas empresas, principalmente as pequenas, vão
sentir mais do que as outras,
muitas vão, infelizmente, ter
que fechar ou paralisar suas
atividades.
Com certeza não tinham
reservas financeiras e nem
condições de levantar
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empréstimos bancários ou
com terceiros. Aqueles que
têm veículos ou imóveis poderão, se tiverem coragem,
venderem (ou refinanciar) para que tenham o capital de giro necessário até que as coisas melhorem, o problema é
que não sabemos quando isso irá ocorrer, de qualquer forma creio que vale a pena o risco.
Para as empresas que têm
um pouco de capital sugiro dar
férias aos colaboradores que
já têm as mesmas vencidas.
Outra alternativa é fazer um
acordo para redução de horas
de trabalho, de até 50%, com
reflexo no salário (também de
50%), até que a situação se
normalize.
Sugiro que todas as empresas aproveitem este período para o desenvolvimento de
novos produtos, pesquisar sobre novas tecnologias, criarem projetos de desenvolvimento e capacitação de seus
colaboradores.
Algumas coisas, para REDUZIR CUSTOS, é melhorar
a organização da empresa,
tais como: a implantação do

PROGRAMA 5S, o Mapeamento de processos, a implantação da gestão dos Recursos Humanos, a melhoria
da administração da empresa,
a implantação de controles internos (Fluxo de Caixa, Orçamento e Precificação, Balanço, Estoque, Expedição,
Produção e Vendas), a implantação e treinamento de todos os seus consultores comerciais e várias outras alternativas que, com certeza, vão
fazer a diferença quando essa
crise passar. Somente as empresas que estiverem preparadas vão conseguir sobreviver e vencer essa barreira
atual com mais probabilidades
e chances de continuarem
com seus objetivos e sonhos.
Eu me solidarizo com todas as empresas do ramo, afinal de contas sou o único
Consultor em Gestão Empresarial, no Brasil, especialista
neste ramo de negócio.
Eu quero e, creio, posso te
ajudar com orientações, dicas
e sugestões para você, sua
empresa e seus colaboradores, passarem por esta "tempestade". Já tivemos muitas

outras "crises" e conseguimos, graças a Deus e muito
trabalho, passar por todas
elas, essa não será diferente.
Aproveite para reduzir todos os custos com retrabalhos, com desperdícios de
tempo, com otimização de
processos, arrumando o seu
estoque (com gestão do mesmo), com orçamentos mais rápidos e precisos (com certeza
de lucro), com implantações
de planilhas e controles gerenciais melhorando a sua administração, com o treinamento (completo) de seus consultores comerciais, com uma
programação adequada para
a sua produção, eliminando
os eventuais problemas com
prazo de entrega, criando políticas de vendas, melhoria da
imagem (da sua empresa),
capacitando seus colaboradores e formando uma equipe
100% organizada e tudo o que
precisa para alicerçar melhor
a sua empresa.
Tenha em mente que somente as empresas que tem
uma ótima base estrutural é
que vão conseguir sobreviver
e se sobressair no mercado.

Informações adicionais em:
https://organizesuaempresacv.com.br
Confira também o vídeo: youtu.be/831Jjvc6KAo
Fico a sua disposição, qualquer que seja a sua dúvida, ok?
FESPA Digital Printing vai ser realizada no período de 23 a
25 de setembro. Anote em sua agenda e me visite na Rua
H, Estande 474, será um prazer te receber lá também.
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Van Assema Grafimedia confia em Mutoh

O 3D DE Weerg
é vermelho paixão
A paixão de Weerg pela impressão 3D é
tingida de vermelho. De fato, o tom pantone
RAL 3000 é a primeira cor disponível para o
serviço exclusivo de tinta em spray industrial
que a empresa italiana que oferece usinagem CNC e impressão 3D online acaba de
introduzir. O novo acabamento, em particular, pode ser aplicado a todas as peças de
impressão 3D da Weerg, com a tecnologia
HP Multi Jet Fusion 5210 e a tecnologia 3D
Systems ProX® SLS 6100 de sinterização
seletiva a laser (SLS).
Disponível on-line desde o final de janeiro
e em apresentações semi mate e semi brilhante, a pintura por spray é feita com pistola
por pessoal qualificado dentro de um estande profissional instalado ad hoc na sede da
Weerg, o que garante velocidade máxima de
execução e qualidade. A secagem das
peças é realizada no ar em alguns minutos e
não requer processamento adicional.

Evonik lança software
para impressão 3D com
tecnologia Castor
A empresa
química especializada Evonik
apresenta seu
primeiro software para impressão 3D. A ferramenta ajuda os fabricantes a economizar
custos, escolhendo o processo de fabricação
aditivo apropriado de acordo com a geometria, o material e a análise financeira da peça
que está sendo projetada. O novo software
foi desenvolvido pela Castor, uma start-up israelense na qual a Venture Capital da Evonik
investiu no final de 2019.
A Castor oferece uma tecnologia de software que avalia a capacidade de impressão
de uma peça, recomenda o melhor material
de impressão e estima seu custo e tempo de
entrega. A tecnologia ajuda os fabricantes a
decidir se e como aplicar a impressão 3D em
seus processos de produção.

A empresa holandesa Van Assema Grafimedia agora pode oferecer
uma variedade maior de produtos do
que antes, graças à instalação do
Mutoh ValueJet 1626UH. A busca por
uma impressora de grande formato
deveu-se principalmente ao desejo
de não ter que aplicar manualmente
etiquetas adesivas em materiais de
papelão, de modo que uma máquina
híbrida que pudesse imprimir em materiais rígidos e em rolo daria mais flexibilidade à flexibilidade o negócio.
Com a instalação do ValueJet
1626UH Van Assema Grafimedia, é
muito mais flexível, porque onde anteriormente os adesivos eram aplica-

dos manualmente, os mesmos pedidos agora são impressos diretamente
em materiais rígidos. Isso aumenta a
produtividade. A impressora de 165
cm de largura está equipada com a
tecnologia UV LED, para que as impressões estejam imediatamente secas e prontas para serem finalizadas.

Mutoh expande sua gama de
impressoras de pequeno formato
A Mutoh Europe lançou duas
novas impressoras compactas de
mesa (DTO) de
LED de 6 cores,
chamadas XpertJet 461UF e
XpertJet 661UF.
As novas impressoras jato de tinta
digitais são uma
adição aos modelos de impressoras DTO existentes da Mutoh, a ValueJet 426UF e 626UF. As novas
impressoras de mesa XpertJet têm
várias melhorias, como um novo
display OLED intuitivo em vários
idiomas, uma área de impressão
estendida, novos cosméticos e uma
inovação pioneira, ou seja, a tecnologia de controle de escurecimento
local da Mutoh.
As impressoras XPJ-461UF e
XPJ-661UF responderão à crescente demanda por impressões de
valor agregado personalizadas e
produção personalizada em pequenos lotes de aplicativos de impressão comercial e industrial. As
aplicações típicas incluem im-

pressões em capas de telefone,
presentes personalizados, produtos fotográficos,
itens promocionais, como canetas, isqueiros e
pen drives, lembranças, prêmios, pequenos
letreiros, produção em pequena série ou prototipagem de amostras de embalagens, ladrilhos decorativos etc.
Ambas as impressoras podem
ser configuradas em CMYK ou
CMYK + branco + verniz e são adequadas para impressão direta em
uma ampla variedade de materiais,
incluindo objetos tridimensionais
com até 15 cm de espessura.
Também é possível imprimir em
substratos escuros ou claros,
graças ao uso de tintas brancas.
Graças às tintas de verniz dedicadas, é possível um acabamento de
valor agregado especial, como verniz spot ou até efeitos especiais
surpreendentes, como estruturas
ou impressões especiais.
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Muito além da Impressão!

Anúncios criativos e poderosos
impressão é algo
presente em nosso
dia a dia! Está em
todos os lugares e,
às vezes, nem percebemos que ela está ao nosso redor. Porém, através de
anúncios criativos e poderosos, conseguimos olhar a im-

A

pressão com outros olhos, sejam eles de encanto ou curiosidade para saber como aquilo foi executado ou pensado.
No artigo de hoje, trazemos
anúncios feitos de forma criativa que usaram a impressão,
mas foram também além dela!
É muita criatividade usa-

da, e todos usando o Poder
da Impressão! É isso e muito
mais que você poderá ver na
FESPA Digital Printing 2020,
através das principais marcas
do mercado, incríveis lançamentos, workshops, palestras, debates e grandes encontros com os melhores pro-

fissionais do mercado.
A principal feira de impressão digital do país, que
acontece nos dias 23, 24 e 25
de setembro, no Expo Center
Norte, em São Paulo.
Fonte: Drivepedia

CARNIVAL CRUISE LINE
Este é o verdadeiro exemplo de aproveitamento de espaço! A
empresa Carnival Cruise Line usou uma escada de incêndio de
um prédio para complementar a impressão do outdoor: a escada
fez uma alusão ao brinquedo do parque aquático. É difícil para os
cruzeiros fazerem anúncios criativos, mas a Carnival surpreendeu
com essa ideia.

MCDONALD'S
Sabemos que
quando se trata de
McDonald's as propagandas são extremamente criativas e
com esse anúncio
feito lá fora não foi diferente. O Mcdonald's optou por usar
como vitrine um prédio, ilustrando nele o
que mais de famoso
ele tem: as batatas
fritas! A ideia é que
as pessoas do prédio
se ajudassem para
alcançar as batatas.

CRAFTSMAN
Como vender uma chave inglesa de forma criativa? A marca
Craftsman fez isso usando a impressão chamando a atenção de
muita gente, através de uma mensagem simples, mas forte, utilizando o outdoor como um todo para dar sentido à mensagem - a
frase não foi usada para vender diretamente o produto, mas sim
uma mensagem positiva: "Confie nas suas mãos".

POLÍCIA COREANA
Anúncio da polícia
é algo bem difícil e
muito raro de ver por
aí. Na Coreia, um
outdoor mostrou como a polícia está lá
para proteger toda a
população, mostrando a força e suporte
que eles dão para todos. Não sabemos o
que está escrito, mas
com certeza a imagem diz tudo!
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SIEMENS
Um anúncio muito
pensado pode gerar algo muito positivo para a
marca e a Siemens se
superou explorando
além da impressão para
divulgar um novo produto. A marca utilizou um
prédio que tinha portas
giratórias e essas portas
foram utilizadas para
mostrar a parte giratória
da batedeira. foi uma
sacada muito incrível
que mostra que a impressão pode ser composta de fatores externos.

COCA-COLA
A Coca-Cola é uma
marca que se vende sozinha, apenas colocando seu
tom vermelho, mas nem
por isso deixam de fazer
anúncios impressos ou digitais, afinal quem não é
visto, não é lembrado. De
uma certa forma, a CocaCola sempre procura se
superar a cada anúncio,
como por exemplo nesse
outdoor empena eles usaram o guindaste - ou colocaram ele ali de propósito
(isso não saberemos) para
compor toda a sua campanha, chamando a
atenção de todos que transitam pelo local.

IBM
Outdoor interativo? A IBM investiu na ideia de
usar a impressão de forma diferente, com um conceito minimalista, mas muito inteligente. Ela usou a
impressão para fazer outdoors que agregassem
no dia a dia das pessoas, como banco, abrigo de
chuva e rampas, sempre lembrando que a IBM
cuida de você em momentos difíceis.

NATIONWIDE SEGURADORA
Quando olhamos a imagem qual a primeira coisa que vem na cabeça?
Um anúncio de pintura. Porém, quando as pessoas se aproximam percebem que o anúncio é sobre seguros. Como seguro é algo difícil de ser
vendido e também por ser algo intangível, ou seja, não podemos tocar, as
seguradoras precisam abusar da criatividade, e foi exatamente isso que
Nationwide fez, usando a impressão para chamar a atenção de quem passasse por ali com algo muito original.
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SISTEMA DE
SAÚDE DE SÃO
LUCAS
Fazer anúncio para hospital é muito difícil
e algo raro de
se ver. O Sistema de Saúde
de São Lucas
conseguiu
transmitir uma
mensagem
simples, mas
forte através da
impressão,
transformando
palavras que
tinham um significado negativo em positivo
através
de
ações do hospital.

FÓRMULA
Abrir as coisas com o dente, qual é a sua primeira reação sobre esse ato? É logo um "Não faça isso". A pasta de dente da marca Fórmula foi ao
contrário e investiu nesse contexto! Quem olha o
outdoor "de primeira" dá aquela aflição, mas logo
depois você pensa: quero essa pasta! Tudo isso feito somente com a impressão e passa uma mensagem que desperta diversas reações nas pessoas.

Dprint investe em segundo modelo AccurioPress C6100
história da Dprint,
gráfica sediada no
bairro do Brás, em
São Paulo, deu
mais um salto importante em sua trajetória de
cinco anos de mercado. A
empresa praticamente dobrou sua área (de 900 m2 para 1800 m2) e, além de abarcar outras soluções de impressão (como offset e comunicação visual) também ampliou seu investimento na tecnologia Konica Minolta com a
aquisição do segundo modelo AccurioPress C6100, aumentando seu parque digital.
"Hoje, temos quatro impressoras digitais coloridas
na Dprint, mas iremos desativar uma delas devido à alta
produtividade e velocidade
dos dois equipamentos da
Konica Minolta, que dão con-

A

ta da produção", explica Danilo Soares, proprietário da
Dprint.
Segundo ele, o perfil dos
clientes está mudando, fazendo com que a demanda
por valor agregado e impressos diferenciados cresça entre os impressos digitais. "E
nesse quesito da Konica Mi-

nolta sai na frente", diz Danilo. "Essa mudança de perfil
do cliente foi um dos principais motivadores para o novo
investimento. Além da estabilidade de cor, que nos surpreendeu quando compramos o
primeiro equipamento, outros
fatores, como a qualidade e
suporte a mídias diferencia-

das de maior gramatura e porosidade, também chamam a
atenção."
Outro fator é a possibilidade de a AccurioPress C6100
imprimir em mídias plásticas,
como PVC. "Isso tudo coloca
a Konica Minolta à frente das
concorrentes e tem nos aberto mercados, como, por
exemplo, produção de itens
promocionais para eventos
que são feitos em baixas tiragens. Anteriormente, tínhamos que usar as impressoras
de comunicação visual".
Danilo reafirma, ainda,
sua confiança na tecnologia
Konica Minolta. "Acho que a
Konica Minolta deu um passo
importante na questão da tecnologia, com confiabilidade.
Está à frente das demais concorrentes pelo menos uns
quatro anos."

Entrevista

Diego
Genari
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A impressão têxtil
e suas facetas

Gerente de Desenvolvimento de Tintas América Latina da DuPont
os últimos anos, a
impressão digital
têxtil vem ganhando espaço e abrindo portas para novos conceitos dentro das empresas
têxteis brasileiras e de todo
o mundo. Capacidades de
personalização e produção
sob demanda atraíram os
olhares de diferentes mercados, da moda das passarelas ao vestuário esportivo, da sinalização à decoração.

N

Há um aumento no interesse pelas soluções de impressão digital têxtil no Brasil?
Quais os motivos que levam a
isso?
Com certeza. O que as
empresas estão começando
a considerar em suas decisões são os investimentos
iniciais nos equipamentos e
também em outros equipamentos de grande porte necessários para impressão
convencional. Atualmente
não só os equipamentos,
mas as tintas digitais estão
com preços mais acessíveis
e com alta qualidade. Além
disso, a impressão convencional ainda exige um processo de pré-impressão intenso, como a gravação de
"telas" silkscreen, que depois
exigem um espaço de armazenagem muito grande, custos e a necessidade de uma
"cozinha" interna de tintas.
Portanto, quando as empresas chegam em seu nível de
capacidade máximo, elas
consideram investir em sua
nova capacidade produtiva já
com equipamentos digitais
ao invés de equipamentos de
impressão convencionais.

Quais os benefícios "chaves" da impressão digital têxtil?
Além de um processo mais
simples e mais produtivo, a
impressão digital traz facilidade e agilidade em todo o processo de estamparia. Algo de
extrema importância hoje em
dia é o impacto ambiental gerado durante o processo de
impressão. Este gera altos
consumos de água, que no
processo de impressão digital
por pigmento, por exemplo,
elimina totalmente as cozinhas de tintas, a gravação de
telas e o uso excessivo de
água. Estudos globais mostram que imprimir em digital
traz uma economia de até 10
vezes no consumo de água
quando comparado com o
processo de impressão convencional. Quando comparamos, dentro do processo de
impressão digital, os corantes
ácidos e reativos versus pigmentos, ainda há ainda menos uso de água e energia no
processo, além de ser extremamente simplificado.
Quais mercados/segmentos ela pode atingir?
Dentro da estamparia em
geral, a impressão digital é
muito versátil, podendo desenvolver-se em diversos tipos de substratos, desde um
algodão até elastanos, poliamida, etc. Da moda esportiva
até a moda praia. Decoração é
outro mercado que está bastante em alta para a estamparia digital, pois é muito versátil
e pode atender facilmente o
desejo de customização dos
consumidores. Além disso, há
um mercado crescente de comunicação visual em busca de
alternativas para os já conhecidos PVC e vinil.

Quais as diferenças entre
as tecnologias de tintas para
impressão digital disponíveis
no mercado atualmente?
Para a impressão têxtil há
basicamente 5 tipos de tintas
existentes: reativas, ácidas,
dispersa direta, pigmento e
sublimáticas. A escolha de cada uma delas vai depender
tanto do tipo de substrato a
ser impresso quanto da necessidade de resistência a lavagem, luz UVA e fricção. Estas últimas três necessidades,
obviamente, estão totalmente
relacionadas com a aceitação
de cada substrato a uma determinada tinta. As tintas reativas são mais usadas em fibras celulósicas como o algodão. As ácidas muito empregadas em tecidos sintéticos como o Nylon e também
em seda. As dispersas diretas
são basicamente empregadas
em sintéticos como poliéster,
Nylon e Lycra. Já as tintas pigmento são extremamente
versáteis, desde que o tratamento do substrato esteja preparado para receber a tinta
para que esta possa aderir-se
bem. As sublimáticas tem diversas aplicações incluindo
poliéster e poliamida, ou mesclas com outros fibras. Como
pode-se notar, a impressão digital hoje atende diversos
mercados e substratos, garantindo não só a qualidade
do impresso, mas também as
características necessárias
para se ter sucesso em diferentes aplicações, com mais
rapidez (por ser um processo
bem mais simples que o convencional) e menos impacto
ambiental na produção
(também em comparação
com o processo de estamparia convencional).

A economia de recurso é
um dos principais fatores da
adoção da impressão digital
têxtil hoje. Qual é essa economia?
Falar sobre números exatos é um pouco complicado,
pois cada empresa terá uma
realidade diferente e que acarretaria em diferentes estruturas de custos e, consequentemente, em economia. É sabido que o investimento inicial atual em equipamentos
de impressão digital pode ser
bem menor que os equipamentos de impressão convencional, considerando-se
diferentes fabricantes. Contudo, novamente, seria difícil
exemplificar com números
gerais algo que é particular
de cada empresa. Uma grande economia pode sim ser
vista em se tratando de investimentos em impressão digital
com o uso de tintas pigmento
e sublimática.
Quais as soluções que a
DuPont disponibiliza para esse mercado?
DuPont Artistri tem um
portfólio de tintas para estes 5
segmentos de impressão digital (reativas, ácidas, dispersa
direta, pigmento e sublimáticas), sendo que dentro de cada categoria há diferentes linhas para diferentes equipamentos e cabeças de impressão, com baixa, média e
alta viscosidade. Dentro do
universo da estamparia digital
têxtil a DuPont pode atender
praticamente a todas as necessidades do mercado com
suas tintas de impressão.
A DuPont acredita estar
um passo à frente do mercado
no desenvolvimento de tintas
pigmento.
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Impressão digital têxtil
avança no vestuário esportivo
Artigo FESPA
Por Bert Benckhuysen
O mercado atual de vestuário esportivo é enorme e se
tornará ainda maior e mais influente nos próximos anos.
Impulsionados pelas tendências internacionais de saúde e
fitness, o vestuário esportivo
está entre os setores de maior
crescimento na indústria têxtil
global. De acordo com a Análise Global da Indústria, o tamanho de mercado global de
vestuário esportivo está estimado em alcançar aproximadamente US$ 278,7 bilhões
até 2020; já o Euromonitor International prevê que o mercado global para roupas de esporte e fitness vai alcançar
US$ 231,7 bilhões até 2024.
Enquanto as especificações das roupas técnicas como ergonômicas, aerodinâmicas do tecido na pele, toque
e propriedades de transpiração e secagem rápida - têm
um papel fundamental no design, o mesmo se aplica aos
gráficos e cores, com os pedidos crescentes por roupas esportivas customizadas sob demanda. No que diz respeito ao
tecido, o poliéster tornou-se o
substrato com o melhor desempenho no vestuário esportivo, por conta de suas propriedades, e printabilidade, o
que permite fácil transferência
de cores.
Esta
transformação
dramática apresentou - e segue a apresentar - uma grande oportunidade para os impressores têxteis e fornecedores de serviços de impressão
que estão ativos no setor de
impressão em grandes forma-

tos. Para esse último, a impressão dye-sublimation, ou
impressão transfer, é uma poderosa ferramenta de negócios. Oferecendo versatilidade
extrema, a impressão por sublimação pode alcançar diversas aplicações sob medida e
sob demanda, em quantidades variáveis, atendendo às

novas necessidades comerciais da era da internet. A tecnologia de impressão por sublimação oferece a mais alta
qualidade, permitindo impressões realistas, com definição fotográfica e vívida, cores brilhantes, sendo impressas em tecidos como poliéster, microfibra e elastano.

Como um relevante player
na evolução da impressão digital têxtil, a Mimaki conseguiu
prever e antecipar essa
tendência. A companhia desenvolveu uma série de sistemas de impressão por sublimação projetados para atender as necessidades dos fornecedores de serviços de impressão que desejam explorar
as oportunidades no mercado
de vestuário esportivo e além.
As impressoras por sublimação da Mimaki apresentam
todas as principais tecnologias da Mimaki. Oferecendo
desempenho de produção em
escala industrial, elas representam soluções lucrativas e
são ideais para companhias
com volumes de impressão
flexíveis, de médio a grande, e
lotes diversos de produção.
Disponível em quatro, seis ou
oito configurações de cores,
as impressoras de sublimação
da mimaki oferecem a possibilidade de adicionar cores fluorescentes - amarelo e rosa que vêm se provando extremamente populares no vestuário esportivo.
Com o tecido em contato
com a pele, questões como
saúde, higiene e segurança
também são importantes em
aplicações de vestuário esportivo, com necessidades que
precisam ser enfrentadas com
a crescente demanda por produtos mais sustentáveis. A impressão por sublimação da
Mimaki utiliza tintas ecológicas base água, que não são
tóxicas, não são poluentes e
são fácies de serem descartadas pelas empresas.
Fonte: FESPA.com

Label Summit Latin America 2020, em um mundo agitado
17ª edição do Label Summit Latin
America terminou
com sucesso em
Santiago. A conferência de dois dias, realizada pela segunda vez na capital chilena, reuniu 499 participantes de 21 países, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Equador,
México, Peru, Uruguai, Estados Unidos e Venezuela,
com o objetivo de compartilhar idéias e moldar a direção
futura do setor de impressão
de etiquetas e embalagens
da região.
A conferência ocorreu no
Centro de Eventos e Convenções Espacio Riesco, de
10 a 11 de março, e foram realizadas 11 conferências. Havia um foco estrito na impressão, branding, design e
vinho, e um dos temas recorrentes era a sustentabilidade.
Tasha Ventimiglia, diretora do evento Label Summit
Latin America 2020, comentou: "Mais uma vez, estamos
felizes em reunir a indústria
durante o último Label Summit Latin America. Apesar
dos tempos incertos, foi
possível realizar uma conferência dinâmica e extremamente bem recebida com palestrantes verdadeiramente
inspiradores e sessões educacionais fantásticas, cobrindo os mais recentes problemas de conversor, design e
sustentabilidade enfrentados
pela indústria gráfica. de etiquetas e embalagens da região ".
Para abrir a conferência
no primeiro dia, houve uma
apresentação sobre as mudanças climáticas e seu impacto na economia chilena
impulsionada pelas exportações, proferida por Mariana
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Soto Urzúa, gerente geral do
CENEM Chile. Esta apresentação precedeu a de Javier
Ibero Arimany, gerente da
LATAM da gráfica espanhola
EADEC Chile SA, sobre sustentabilidade e economia circular. Askold Zimmermann,
gerente de desenvolvimento
de negócios da patrocinadora
ouro GlobalQuality.space, focou em automatizar o fluxo
de trabalho e transformar as
funções operacionais de um
conversor. Outro destaque do
primeiro dia foi o painel de
discussão noturno de conversores do Cone Sul, com a
presença de Germán Calvi,
diretor da Etiketten SA; Ignacio Cortiñas, gerente de vendas e operações, EADEC
Chile SA; Jorge Garrido, diretor, Garino Hnos SA; e Ignacio Ramos, diretor comercial
da R&R Impresores. Os tópicos abordados incluíam impressão digital, recrutamento
de operadores de impressão
e permanência à frente da
concorrência.
O segundo dia da conferência começou com uma
sessão liderada por James
Quirk, editor da revista Labels
& Labeling, que forneceu
uma análise das tendências
globais do setor de etiquetas
e embalagens. Mais tarde,
Luis Arévalo, diretor de engenharia de embalagens da
Kellogg Company, concentrou-se em como grandes

marcas de produtos de consumo embalados podem criar
uma conexão emocional com
os consumidores por meio de
design personalizado. Outro
destaque do segundo dia incluiu uma sessão liderada por
Hernán Braberman, sócio da
Tridimage e diretor executivo
de design, cuja apresentação
da "playlist de design" destacou visuais que agradam a
cada geração e que empresas podem tirar proveito dela.
A conferência terminou
com um segundo painel de
discussão focado no design
de rótulos de vinhos. Este debate destacou a sustentabilidade e como tirar proveito da
globalização como uma chave para isso. As principais
marcas que participaram do
painel incluíram a diretora
criativa da JVD Estudio,
María Jesús Vial Valdés; ao
diretor da ValueBranding Inc,
Eduardo Wexman; o diretor
comercial da CCL Labels Chile e o diretor executivo da
Viña Aresti, José Mingo; e a
designer da Armaria Arquitectura e Design SpA, Carolina Lucero Requesens.
Os delegados também
aproveitaram a exposição
complementar que apresentava a mais recente tecnologia que impulsiona o setor na
região. 57 empresas expositoras participaram, incluindo
a ABG. Sebastián Rosero,
seu representante de vendas

na América Latina, disse: "A
Cúpula foi uma exposição importante para a ABG, permitindo interagir com os visitantes no nível de novos desenvolvimentos em nossos equipamentos de acabamento e
nas oportunidades disponíveis, em particular, no aumento automação e fluxos de
trabalho mais rápidos. Tivemos algumas discussões
construtivas com o grupo de
embalagens All4Labels Argentina e com os especialistas em tecnologia de código
de barras e RFID, SATO,
também sediados na Argentina, os quais devem gerar novos negócios. "
Hernán Braberman afirmou: "A última Cúpula de Etiquetas da América Latina, realizada no Chile, confirmou
mais uma vez que é o principal evento da região para a
indústria de etiquetas e embalagens".
Ventimiglia acrescentou:
"Gostaria de estender meus
sinceros agradecimentos a
todos os que participaram da
Label Summit Latin America
2020. Tudo o que foi compartilhado neste evento será
inestimável, agora nosso foco
está na preparação para a
nossa primeira Labelexpo de
três dias na América Latina
que acontecerá no México no
próximo ano, que substitui o
Label Summit Latin America
2021. "
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Open House Day de Gallus
Bobst Open House

ais
de
130 visitantes se
reuniram
no Gallus Open
Day, que ocorreu
em 6 de fevereiro
nesta mesma cidade suíça. Os dois
sistemas de impressão Gallus Labelmaster e Gallus Labelfire foram apresentados ao vivo no Print Media Center Label. Além das demonstrações ao
vivo, o Fórum do Conhecimento testemunhou várias discussões e trocas de
opiniões entre especialistas em impressão, que falaram, entre outras coisas, sobre os últimos desenvolvimentos relacionados à baixa migração,
bem como a aplicação do alvo na impressão digital
O primeiro Gallus 2020 Open Day
foi focado na amostra de soluções e
aplicações inovadoras da Gallus e
Heidelberg para a produção inteligente de etiquetas. Os visitantes puderam

M

ver em primeira pessoa o que é uma
produção eficiente de etiquetas de última geração, bem como os últimos
desenvolvimentos apresentados no
último Labelexpo: Gallus Labelfire,
com a Unidade de Embelezamento
Digital (DEU) e o novo método chamado Domínio Metálico Digital, um novo
método usado na impressão rotativa
com a qual são alcançados efeitos
metálicos impressionantes que, de
outra forma, seriam impossíveis de
obter em superfícies plásticas. Por
sua vez, a Gallus Labelmaster apresentou sua nova barra de impressão
digital e a nova unidade de corte rotativo.

A Bobst realizou uma jornada Portas
abertas no seu novo Centro de Excelência Flexográfica em Bobst Bielefeld em
13 de fevereiro de 2020, dando aos participantes a oportunidade de participar de
todo o processo flexográfico do início ao
fim. O Centro de Competência Bobst Bielefeld foi expandido para incluir uma sala
de pré-impressão, por isso agora é um
Centro de Excelência muito completo para o processo flexográfico, especialmente
para a gama de cores estendida (ECG)
para impressoras flexográficas de tambor
central. O Centro possui um sistema de
"colaboração aberta", o que implica a
presença dos valiosos parceiros da Bobst
no setor, garantindo a integração de todos os elementos que se combinam para
dar origem a um processo impecável do
começo ao fim.
O uso de ECG está crescendo a uma
taxa constante. Esse processo usa três
cores de tinta adicionais - laranja, verde e
violeta (OGV) - nas cores ciano convencional, magenta, amarelo e preto
(CMYK), reproduzindo mais de 90% da
faixa Pantone em comparação com
aprox. 60% obtido anteriormente.

Color Label opta por um Rotocontrol Ecoline RSI
O Rotocontrol confirma outra venda
de sua inspeção Ecoline RSI e rebobina
na Dinamarca, desta vez na Color Label, fornecedora de etiquetas auto-adesivas e outros produtos impressos para
a indústria alimentícia e química, bem
como para o varejo.
A Color Label adquiriu o rebobinador
de inspeção Ecoline RSI 340 para acabamento de etiquetas autoadesivas e
outros materiais. Construído com componentes de nível superior e uma estrutura econômica, o Ecoline RSI totalmente controlado por servo possui um
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guia da web ultrassônico, uma mesa de
junção desenroladora e uma velocidade
de até 300 m / min.
Apresentado na Labelexpo Europe,
o ROTOCONTROL Ecoline apresenta o
RSI-340 e o RSH-340 (alinhamento horizontal) projetados para inspeção e
corte de etiquetas e folhetos impressos
(RSH); RDS-340 máquina de inspeção
de corte; e o RDF-340, um sofisticado
sistema de conversão e acabamento de
etiquetas digitais que pode ser personalizado para atender aos requisitos de
projeto.
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técnicas: offset, digital,
serigrafia, gravura, etc.
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das dezesseis revistas
europeias dedicadas ao
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Personalização e sustentabilidade
vencem em uma etiqueta de vinho
Por Etygraf
dilema de escolher
entre ... quantas
marcas de vinho
podem existir linearmente? Aqueles que você
lembra, aqueles de uma vida
e aqueles que você não conhece. Dada a falta de conhecimento, decidir qual vinho
comprar exige mais tempo e
esforço, um cenário complicado em que a distinção se
destaca. Na Etygraf, sabemos muito bem que a etiqueta contribui direta e notavelmente para a diferenciação
do produto e, portanto, para
gerar um valor agregado.
A primeira venda ou com-

O

pra pelo consumidor final é
amplamente motivada pela
embalagem, pela aparência
de que o potencial comprador
percebe o produto. E esta primeira vista, fornecida principalmente pela etiqueta, daí a
importância de seu design.
Na maioria dos vinhos, o rótulo representa mais de 60% do
marketing da garrafa.
Dada a grande saturação
do mercado de vinho, a personalização é fundamental
na criação e subsequente
produção de um rótulo de vinho. Tanto o embelezamento uso de folhas especiais, micro-relevos, tintas especiais e
acabamentos serigráficos -

quanto a personalização são
os requisitos mais exigidos
entre nossos clientes, este
segundo presente não apenas na impressão, mas
também na impressão de folhas, bem como no vernizes,
na simulação de texturas variáveis e também no corte a
laser. A tendência atual é a
combinação desses dois aspectos (embelezamento e
personalização), juntamente
com processos que favorecem a eficiência no consumo
e a introdução de materiais
reciclados. Embora escolher
materiais e acabamentos
muito bem seja decisivo para
ter um maior impacto visual.

A Roland DG apresenta a nova
impressora / cortadora VersaUV LEC2-300
A Roland
DG Corpor a t i o n
lançou a impressora /
cortadora
UV LEC2300 de 30
"(762 mm).
O novo VersaUV LEC2300 oferece
qualidade
de impressão e é adequado para produção instantânea de etiquetas e
protótipos de embalagens personalizadas. O LEC2-300 também pode ser
usado para a personalização de expositores e sinalização.
A tinta UV da LEC2-300 foi projetada para aderir à superfície dos materiais, permitindo imprimir em uma ampla variedade de materiais, de vinil e
etiquetas adesivas a materiais PET ou
PVC e até materiais têxteis, papel fino,
lona, lona impermeável, etc. Além da
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tinta CMYK,
a LEC2-300
pode ser
usada com
tinta branca
e verniz. A
função de
corte
foi
aprimorada
ainda mais
para cortar
gráficos impressos
com precisão excepcional. A automação do processo elimina a necessidade de chapas e matrizes para cortar
adesivos, etiquetas e adesivos. A
função de corte perfurado permite imprimir quantas etiquetas forem necessárias, remover o papel protetor e
colá-las. Em combinação com a nova
função de impressão múltipla e um coletor de materiais novo e preciso, trabalhos de alto volume podem ser impressos com eficiência e sem supervisão.

Na Etygraf, sempre optamos por dar ênfase especial
à oferta de um serviço próximo aos nossos clientes, pensando no melhor para o resultado final do produto. Quando
uma proposta de etiqueta
chega às nossas mãos,
aconselhamos por parte do
design, a criação de uma
marca e a embalagem, sempre que necessário, para que
o produto seja competitivo no
mercado. Sabemos que a etiqueta aponta para uma personalidade pessoal, reconhecível sem esquecer os gostos específicos de cada mercado. Aqui, novamente, insira
o valor da personalização.

CCL Label lança
solução de filme Triple S
A CCL Label foi a primeira empresa do mundo a
lançar o Triple S®, um estojo Super Stretch que permite a aplicação em frascos
sem adesivos ou calor.
Dessa forma, é possível
economizar custos.
Uma solução de filme
sustentável com total liberdade de design e ótima
qualidade de impressão. A
cobertura elástica é esticada e aplicada ao recipiente
sem o uso de adesivos ou
calor. A elasticidade natural é tudo o que é
necessário para manter a manga no lugar.
Este processo reduz bastante o consumo
de energia.
Sem o uso de adesivo, é possível uma
fácil separação do recipiente e do filme.
Devido à baixa densidade do material, o filme flutua por cima; A garrafa PET afunda
no fundo (durante o processo de reciclagem). Isso simplificará o processo de reciclagem.
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A pegada de carbono da embalagem
e acordo com a Two
Sides, a Pro Carton
acaba de publicar os
resultados de seu
estudo sobre a quantidade de
carbono emitida durante a
produção de embalagens de
papelão. Embora as embalagens de papelão sejam, sem
dúvida, um dos materiais
mais sustentáveis do mundo,
quando se trata de dados
científicos rigorosos sobre
sua pegada de carbono real,
há muito pouca informação.
Taxas de reciclagem, uso de
energia renovável, esquemas
florestais, programas de replantação, uso de água: os
números estão disponíveis
para a maioria das partes individuais do processo de produção e reciclagem, mas nunca houve um número real de
emissões de carbono geradas durante a fabricação de
embalagens de papelão - até
agora
Em associação com a Pro
Carton, a Associação Europeia de Fabricantes de
Cartão, o Instituto de Pesquisa Sueco realizou um extenso
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projeto de pesquisa que descobriu que, para cada tonelada de caixas fabricadas pela
indústria de embalagens de
papelão na Europa, um total
de 326 kg de CO2 é emitido.
Esse número leva em consideração todos os aspectos
do processo de fabricação, incluindo todas as emissões de
combustíveis fósseis, bem
como os provenientes de fontes renováveis, como plantas
e árvores, além de extrações
e emissões decorrentes da
mudança direta no uso da terra.
"A nova metodologia apresentada neste relatório é
abrangente porque reconhece completamente os impactos de carbono das embalagens cartonadas florestais
nas caixas convertidas", diz
Tony Hitchin, gerente geral da
Pro Carton. "Os cartões são
uma das formas mais ecológicas de embalagem e estamos
muito satisfeitos que o novo
número de pegadas de carbono o apóie ainda mais."
Como este novo estudo é
mais amplo do que qualquer

estudo anterior, com uma metodologia diferente, esse novo
número não pode ser comparado diretamente com pesquisas anteriores . Mas uma
comparação foi feita usando a
metodologia antiga, que mostrou que, em termos comparáveis, o setor havia melhorado sua pegada de carbono
em aproximadamente 9%
desde o último relatório de

2015.
Esse ímpeto para as credenciais ambientais das embalagens de papelão europeias é encontrado junto com
uma série de outras estatísticas que apóiam a ecologia
desse material versátil. Essas
estatísticas incluem uma taxa
de reciclagem de 85% (Eurostat), 56% da energia
primária utilizada é baseada
em biomassa, 82% de matérias-primas de florestas com
manejo responsável e 95%
de água limpa e usada e reutilizada (European Confederation Paper Industries). É
uma lista impressionante que
está ficando cada vez mais
longa.
O inovador estudo do Pro
Carton / Instituto de Pesquisa
da Suécia mostra um valor
quantificável de quanto carbono é emitido durante a produção de embalagens de papelão. Agora, assim que todos os outros materiais de
embalagem fizerem o mesmo, veremos quão ecológicos
são os recipientes de papel e
papelão.

Máximo desempenho na
reciclagem de PET

Siegwerk abre uma instalação
totalmente automatizada

A CCL Label
criou um material de revestimento TD sustentável que
permite que a
indústria de embalagens cumpra seus objetivos de reciclagem. Este material EcoFloatTM atende a todos os padrões de conformidade da CCL e foi projetado para melhorar o processo
de separação de bóia / cárter relacionado a garrafas PET.
Com mangas de 360 ° de alto desempenho, a CCL
oferece liberdade de design e um forte impacto visual no
ponto de venda. Utilizando a experiência estabelecida no
campo da produção cinematográfica, a CCL desenvolveu
uma solução para apoiar os objetivos de sustentabilidade
do cliente com a máxima rentabilidade.

A Siegwerk, um dos
principais fornecedores
mundiais de tintas para impressão para aplicações de
embalagens e etiquetas,
abriu uma nova instalação
totalmente automatizada
para a produção de tintas
para clientes em sua sede em Siegburg. Com este lançamento,
o novo Blending Center agora é a maior instalação de produção
totalmente automatizada para tintas de impressão na Europa.
A nova instalação está equipada com tecnologia de ponta,
que serve de exemplo para o setor de redes 4.0. O novo Blending Center atende a todos os requisitos legais atuais e oferece
a vantagem de qualidade consistente do produto por meio de
processos padronizados e altamente confiáveis, além de um sólido desempenho de entrega com recursos expandidos.
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Impressão comercial
na restauração
ada essa demanda por oferta
gastronômica, é criada uma necessidade de oferecer uma imagem diferenciada do restante de
seus concorrentes. Poderíamos dizer que
o que é realmente importante é a qualidade dos pratos e o atendimento ao cliente.
Mas, para demonstrar esse valor e ter essa oportunidade, a primeira coisa é mostrar a personalidade do negócio ao cliente
através da imagem das instalações. Do
cardápio do restaurante ao design de interiores das instalações, é necessário criar
uma imagem exterior impecável que reflita a essência de cada estabelecimento,
pois é a ferramenta de comunicação entre
o restaurante e o consumidor.

D

LETRAS E DECORAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR
O objetivo principal é criar espaços
que comuniquem os valores da marca. As
possibilidades de sinalização externa são
enormes: com e sem luz, pequena ou
grande, perfeitamente integrada ao ambiente, trará elegância e visibilidade à
imagem da marca, diferenciando-a do
resto de seus concorrentes. É importante
conhecer as diferentes espessuras dos
materiais e a resposta de seus acabamentos, pois o resultado final de um projeto dependerá deles. Para o qual é sempre aconselhável ter um serviço profissional de aconselhamento na escolha do
material mais adequado.
IMPRESSÃO OFFSET DIGITAL VS
Se falamos de elementos de comunicação gráfica para franquias, a impressão
offset ainda é o sistema de qualidade
mais eficiente e econômico para grandes
tiragens. Quando você deseja cobrir uma
campanha promocional com grandes
quantidades (por exemplo, 10.000 unidades), o sistema de compensação é ideal
devido à sua relação qualidade / preço para ser mais ajustada. Para pequenas tiragens, a impressão digital é frequentemente usada, muito mais barata porque não
usa ferros.
Pequenas tiragens são necessárias
no mundo da restauração. Você pode imprimir pouco e com a mesma qualidade
que o deslocamento. Além de acompanhar a impressão com o acabamento ne-
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cessário e no tipo de papel solicitado. A
chave é buscar a máxima rentabilidade
para a produção. Onde o deslocamento
não chega, a impressão digital chega. É
por isso que ambas as tecnologias são
necessárias e podemos afirmar que nenhum projeto será suspenso por custos.
A CARTA
O menu do restaurante é uma das ferramentas de marketing mais importantes; isso ajudará o restaurante a promover
seus produtos e atrair seus clientes. Existem muitas opções para apresentar o menu do restaurante aos clientes, dentre as
quais destacamos o seguinte:
l Menu Placemat.- Muito utilizado pelas redes de fast food. Os tamanhos mais
utilizados são os A3 e 23x33 cm. Impresso em papéis que variam de 90 g de offset
a 115 g de revestimento. Eles geralmente
são impressos em offset devido à alta demanda de produção do cliente.
l Cartas Dobradas. - Seja em díptico,
tríptico, quadriplético, são sem dúvida os
mais utilizados para serviços de catering
em terraços, bares e bares de tapas. Devido à sua resistência à água, eles geralmente são impressos em papéis sintéticos como o Polipropileno Branco de 400
µm, o Polyart Digital. Na falta deles, eles
geralmente são impressos em papéis
mais comuns, como revestidos ou offset,
e posteriormente plastificados para maior
durabilidade.
l Cartões de capa dura. - Esse tipo de
cartão é mais usado para oferecer uma
oferta gastronômica mais ampla do que
as anteriores. São cartões resistentes,
clássicos e chamativos. Além disso, diferentes opções são oferecidas no suporte
para suas chapas, desde o modelo clássico com fixação por parafusos ou borracha
até a fixação por arame ou fenda. O uso
de papéis texturizados, como Nettuno
Bianco Artico, Conqueror Verjurado ou
Maria Conchiglia, que trará um toque de
elegância e distinção ao cardápio, é sempre uma vantagem.
Se decidirmos sobre o uso de papéis
especiais para nossos menus, combinando o uso da impressão em tinta branca, o
Kraft Liner de 300 g se destaca. O papel
de revestimento Kraft é 100% natural, bio-

degradável e reciclável, pois é feito de fibra virgem. Isso é altamente recomendado para restaurantes que oferecem um
produto fresco e saudável.
Se optarmos por oferecer uma imagem mais exclusiva, os papéis mais procurados são aqueles com acabamento
metálico, como o Sirius Pearl Aurum e o
Platinium, amplamente utilizados em gráficos de bebidas.
ACABAMENTOS, UM ACABAMENTO BRILHANTE
Todas as fases para a criação da nossa carta são importantes. Mas certamente
o acabamento de uma peça impressa pode ser a base do seu sucesso. Acabamentos de impressão especiais proporcionam uma qualidade e prestígio que tornarão o resultado final mais exclusivo.
De acordo com a seleção de plastificados, podemos trazer diferentes sensações ao consumidor. Com um Soft
Touch plastificado, além de proteger o
produto, ele adquirirá propriedades táteis
que o tornam totalmente diferente. Trazendo um aspec para impressão em elegante e, mais importante, suave ao toque.
Transmitindo uma sensação muito
agradável de luxo e exclusividade.
O envernizamento pode ser aplicado a
praticamente qualquer suporte, desde
que seja plastificado, criando efeitos impressionantes tanto à vista quanto ao toque. Quando falamos de verniz 2D, nos
referimos a um tipo de sele brilhante verniz ativo com pouco relevo, usamos para
destacar algum elemento de design com
alto brilho na superfície do produto a ser
impresso. No caso do verniz 3D, fazemos
um verniz seletivo brilhante com relevo.
Por outro lado, se quisermos uma impressão com efeito metálico em ouro, prata, vermelho, verde ou azul, optaremos
pela estampagem a quente. É um sistema
de impressão por transferência térmica,
usando uma cunha na qual a imagem foi
gravada, que pressiona um filme chamado papel alumínio e ao qual o calor é aplicado (entre 100 e 300 graus). Primeiro, é
feita a impressão digital ou offset normal
e, finalmente, a estampagem é aplicada.
A criatividade no design é fundamental
para definir a personalidade do local e seu
sucesso.
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