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A Electronics For Ima-

ging, Inc. e seu canal de

parceiros reagiram rapida-

mente a esses tempos

sem precedentes, com

programas de formação

que impulsionam o currí-

culo de aprendizado sob

demanda do Fiery, a Certi-

f icação profissional do

Fiery e a tecnologia virtual

para empresas de im-

pressão, garantindo que

os usuários das soluções

de front-end digital (DFE)

do EFI Fiery interajam no-

vamente com os clientes,

durante a fase de recupe-

ração de negócios.

A relevante partici-

pação dos usuários, que

atingiu níveis extraordiná-

rios, reflete a importância e

urgência desses progra-

mas. O alto nível de

adesão foi possível porque

a EFI e seus parceiros de

canal dispõem de recursos

de treinamento em campo

que vão além de qualquer

outro provedor de front-end

digital.

A MLC RotoMetrics está

anunciando mudanças em

sua estrutura diretiva.

Manoel Correa, sócio-fun-

dador da empresa, está dei-

xando a presidência do gru-

po, passando atuar como

consultor da empresa da qual

foi co-fundador há mais de 25

anos.

O comando da MLC Roto-

Metrics passará para Robson

Lopes de Paula, que assume

oficialmente como Presidente

da unidade do Brasil - uma

vez que a empresa faz parte

do grupo Maxcess, após o

acordo internacional de fusão

entre esta e a RotoMetrics.

Há mais de suas décadas,

Manoel começou a produzir,

de modo totalmente pioneiro,

facas para o segmento fle-

xográfico no Brasil.  

V
isto que os números da pandemia seguem em cres-

cimento e as diretrizes do Governo do Estado e Ci-

dade de São Paulo, dentro de seu plano de reaber-

tura gradual das atividades, não contemplam uma

data exata para a volta dos eventos de negócio, a APS Even-

tos Corporativos anuncia que se faz necessário adiar a FES-

PA Digital Printing para os dias 24, 25, 26 e 27 de Março de

2021 no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo.

Alexandre Keese, diretor da FESPA Digital Printing, rela-

ta: "Desde o primeiro momento, nossa meta sempre foi o

bem-estar de todos os visitantes, expositores, fornecedores

e staff presentes no evento, e mais do que nunca, prestamos

aqui nossa solidariedade aos familiares das vítimas e re-

forçamos nossas energias".

A Kodak e a Dataline Solu-

tions acabam de assinar uma

aliança certificada para

avançar na integração e co-

nectividade de processos en-

tre os sistemas de infor-

mações de gerenciamento

(sistemas MIS ou ERP) e o flu-

xo de trabalho de produção di-

gital da indústria de im-

pressão.

A Dataline desenvolve e

oferece seu software MIS Mul-

tiPress para fornecedores de

serviços de impressão de to-

dos os tamanhos e operando

em todos os segmentos da

indústria de artes gráficas. A

integração eficiente e bidirecio-

nal do MultiPress com o fluxo

de trabalho Kodak Prinergy é

alcançada através do software

Kodak Prinergy Business Link

e desenvolvimentos adicionais

de integração da Kodak e Da-

taline, todos baseados em

padrões abertos. Permite co-

nectividade total com aplicati-

vos de terceiros e facilita futu-

ras expansões do sistema.

Os clientes de ambas as

empresas podem se benefi-

ciar de um fluxo contínuo, au-

tomatizado e transparente de

dados e informações entre os

níveis administrativos e co-

mercial e de produção. Graças

aos dados exatos sobre pedi-

dos e pedidos recebidos do

MIS, os arquivos de trabalho

são automaticamente proces-

sados corretamente no am-

biente do fluxo de trabalho Pri-

nergy, sem intervenção adicio-

nal do operador. Os trabalhos

podem ser roteados pela pro-

dução com automação de

ponta a ponta e máxima efi-

ciência até a saída final, seja

em chapas ou digitalmente.

Na direção oposta, as infor-

mações detalhadas de pro-

dução fornecidas ao MIS Mul-

tiPress a partir do fluxo de tra-

balho Prinergy da Kodak adi-

cionam precisão aos custos,

planejamento de produção e

cobrança.

FESPA Digital Printing

anuncia nova data

Robson de Paula e Manoel Correia.

MLC RotoMetrics anuncia

mudanças em sua Direção

EFI Fiery assume liderança e

prepara os clientes para uma

recuperação mais rápida

Aliança certificada entre a Kodak

e a Dataline Solutions

LLaa  PPrreennssaa

empresas

4



LLaa  PPrreennssaa

empresas
5

S
ediada em Brusque

(SC), a Bruscópias

Gráfica começou sua

trajetória de sucesso

em 2011, inicialmente, pres-

tando serviços de impressão

e plotagem. Devido ao foco

na qualidade e no atendimen-

to, o crescimento veio com o

passar dos anos, e, hoje, em

2020, a empresa não somen-

te está trabalhando em um

novo prédio - mais amplo e

confortável para receber seus

clientes - como também não

deixa de investir.

Mesmo em um cenário de

retração de investimentos de-

vido ao isolamento social

(medida necessária para evi-

tar a expansão do Covid19),

a empresa anuncia uma nova

aquisição: a AccurioPress

C3080P, da Konica Minolta.

CMYK Gráfica

Digital de Criciúma

(SC) com

pioneirismo como

característica 

Investir na crise para sair na fren-

te e ganhar mercado. Essa foi uma

das principais lições que Vanderlei

Martins, sócio-proprietário da CMYK

Gráfica Digital, de Criciúma (SC),

aprendeu com seu antigo chefe, na

época em que trabalhava na Eliane

Pisos e Revestimentos.

Em 2001, quando fundou a

CMYK Gráfica Digital como um birô

de fotolitos, ele colocou em prática

essa filosofia e, hoje, a empresa (que

conta não somente com um birô de

chapas digitais, mas também com

um parque de impressão digital) tem

o pioneirismo como uma de suas

principais características.

Apogee v12 marca

mais um passo na auto-

mação da produção de

impressão. A versão

mais recente do Centro

de produção de impressão da Agfa inclui

novos recursos de imposição e aprovação

e apresenta uma nova interface gráfica de

usuário baseada em navegador que ofere-

ce aos representantes de atendimento ao

cliente o controle da produção.

Os novos recursos

da solução de fluxo de

trabalho Apogee v12 da

Agfa alcançam econo-

mia de tempo e custo

adicional por meio de automação, flexibili-

dade e qualidade aprimoradas. Além dis-

so, as opções aprimoradas de engaja-

mento do cliente ajudam a reter os com-

pradores de impressão existentes e a

abrir o horizonte para novos negócios.

O GMG ColorServer agora tem co-

mo alvo uma base de usuários ainda

mais ampla e, portanto, possui três so-

luções para diferentes áreas da indústria

de artes gráficas: GMG ColorServer

Convencional, GMG ColorServer Digital

e GMG ColorServer Digital e GMG Co-

lorServer Multicolor.

As três soluções contêm a tecnologia

de perfil GMG OpenColor, que é simples

e intuitiva de usar, ainda mais com o

GMG SmartProfiler. Perfis personaliza-

dos são criados facilmente para permitir

tons de papel incomuns ou para se

adaptar a processos de impressão, co-

mo impressão flexográfica. Outra vanta-

gem é o banco de dados central de co-

res. As informações armazenadas aqui

não são usadas apenas para a prepa-

ração dos dados, mas também podem

ser recuperadas pelo GMG ColorProof.

O GMG ColorServer oferece auto-

mação e resultados consistentes para

todos os três segmentos.

Bruscópias mantém plano de expansão 

Fachada da Bruscopias em Brusque (SC)

Leticia Okasezki e Fernando Belli ao lado da AccurioPress C3080P.

GMG lança GMG ColorServer 5.2

Software de fluxo de trabalho Agfa Apogee v12
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M
eus clien-
tes estão
me dizen-
do: o

mercado é muito ra-
ro ... assim que você
tem algumas sema-
nas em que trabalha
muito e é forçado a
reforçar turnos, en-
quanto passa uma
temporada pratica-
mente parada. A de-
manda é imprevisí-
vel e quase não
obedece a um
padrão previsível ...

Ultimamente, muitas cau-
sas se juntam: as rápidas mu-
danças socioeconômicas, o
excesso de demanda, a im-
previsibilidade dos clientes fi-
nais, desenvolvimentos tec-
nológicos, acesso democráti-
co à informação pela Internet
... A conseqüência direta é
que precisamos enfrentar e
gerenciar o que foi definido há
muito tempo. como um am-
biente VUCA; isto é, um am-
biente VOLÁTIL, imerso em
INCERTEZA, COMPLEXA E
AMBÍLIA (VUCA vem dos ter-
mos anglo-saxões; Volatilida-
de, Incerteza, Complexidade
e Ambiguidade).

E ainda por cima, dentro
desse contexto da VUCA, o
COVID-19 nos impressiona. É
muito claro que haverá um an-
tes e depois dessa pandemia
e que as empresas que sobre-
viverem serão forçadas a rea-
lizar um profundo processo de
mudança cultural e organiza-
cional.

Gostaria de compartilhar
com você minha visão de
quais devem ser as carac-
terísticas das empresas gráfi-
cas pós-COVID-19, que nada
mais são do que as chamadas
Organizações Líquidas.

Uma Organização Líquida
é uma empresa enxuta, com
alta e rápida capacidade de se

adaptar às mu-
danças no ambien-
te. As qualidades
dessas empresas
são: LUZ na estru-
tura, AGILE diante
das mudanças e al-
tamente FLEXÍVEL
com variações na
demanda.

LEVEZA
In fe l izmente,

esse recurso quase
virá como padrão,
devido aos drásti-
cos ajustes econô-

micos e estruturais que as em-
presas gráficas serão força-
das a fazer após a paralisação
da atividade.

Empresas Light ou Lean
são organizações nas quais:

l Austeridade está sem-
pre presente em suas de-
cisões.

l Estão obcecados em re-
duzir custos, operacionais e
estruturais, sem penalizar a
qualidade final dos produtos.

l Eles usam efetivamente
os recursos tecnológicos para
economizar custos; por exem-
plo, recursos de mobilidade,
usando smartphones ou ta-
blets, gerenciadores de docu-
mentos para escritório sem
papel, telecomutação etc.

l Eles estão focados em
agregar valor, removendo de
seus produtos tudo o que o
cliente não está disposto a pa-
gar.

l Eles monitoram cons-
tantemente a não qualidade,
os custos de fabricação e o
excesso de desperdício do
trabalho, detectando desvios
negativos e tomando ações
para evitar a ocorrência des-
ses resíduos novamente.

l Eles padronizam seus
processos para torná-los ro-
bustos e repetíveis, estabele-
cendo as bases para apri-
morá-los e reduzir custos.

l Eles projetam e usam
painéis de manufatura nos
quais monitoram a eficácia de
seus recursos produtivos e
usam essas informações para
a tomada de decisões.

AGILIDADE
Uma empresa Agile é uma

organização que está se
transformando rapidamente
de acordo com as necessida-
des do seu ambiente. Essas
necessidades podem ser de
várias naturezas; tecnológico,
industrial, socioeconômico,
político, etc.

No gerenciamento diário,
essas empresas:

l Culturalmente, são cla-
ros que a mudança é a norma
e agem de acordo.

l Eles possuem e trabal-
ham um sistema de melhoria
permanente; eles assumem
que tudo pode ser melhorado.
Uma tarefa sempre pode ser
realizada mais rapidamente,
ou mais barata, ou com me-
nos esforço.

l Eles atualizam constan-
temente os custos horários de
suas máquinas e as taxas co-
merciais do mercado em que
trabalham.

l Eles atualizam o desem-
penho de suas máquinas, fru-
to das melhorias que fazem
em seus processos.

l Eles trabalham no ge-
renciamento de riscos em to-
das as áreas da organização,
para antecipar proativamente
possíveis ameaças que pos-
sam surgir.

FLEXIBILIDADE
Uma organização flexível

se adapta rapidamente, sem
incorrer em custos adicionais,
às mudanças na demanda de
mão-de-obra.

Essa qualidade é possivel-
mente uma das mais ne-
cessárias em nosso contexto

atual. Atualmente, não é ra-
zoável, nem economicamente
viável, trabalhar em período
parcial e cobrar horas extras
para passar vários dias sem
trabalhar na semana seguinte.

Na minha opinião, em nos-
sa situação atual, as empre-
sas mais flexíveis têm muito
mais oportunidades para con-
tinuar suas atividades. Organi-
zações com alta flexibilidade:

l Eles estimulam a versa-
tilidade de seus funcionários,
tanto na fabricação quanto no
escritório. Um funcionário po-
de trabalhar em várias po-
sições com habilidade total.

l Eles treinam permanen-
temente seus funcionários pa-
ra que possam executar vá-
rias tarefas de acordo com as
necessidades de cada mo-
mento.

l Eles implementam pro-
gramas razoáveis de flexibili-
dade de horários para seus
operadores e, assim, al-
cançam uma alta capacidade
de adaptação à demanda,
promovendo a reconciliação
familiar.

l Como, em troca da flexi-
bilidade, eles recompensam o
funcionário por contribuições
à melhoria, pelo esforço reali-
zado e pela produtividade al-
cançada no desempenho de
suas tarefas.

l Implementam progra-
mas de compartilhamento de
benefícios sempre que os ob-
jetivos de produtividade e ren-
tabilidade da organização são
alcançados.

Em resumo, após o CO-
VID-19, na minha opinião,
uma mudança de paradigma
no gerenciamento de empre-
sas gráficas será necessária,
uma mudança que deman-
dará empresas mais leves
(mais enxutas), mais ágeis e
flexíveis. Organizações líqui-
das serão necessárias.

A necessidade de Organizações Líquidas, para a era pós-COVID-19

Por: José Antonio

Martínez

LeanPrinting e

consultor de

melhoria de

processos  na

LTCaM.
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E
ste artigo foi

escrito para

quem tem

uma nova tecnolo-

gia de impressão

para usar, mas não

para uma linha ime-

diata de clientes

alinhados que en-

tendem seus benefí-

cios ou entendem

por que devem ser

os primeiros a usá-

la. Em outras palavras, você

sabe que tem uma nova so-

lução para oferecer, mas o de-

safio é que seus clientes não

reconhecem um problema que

precisa de uma solução ...

Sou designer e estrategis-

ta de design. Grande parte da

mídia com a qual trabalho é de

embalagens, e meus clientes

tendem a ser líderes de mar-

keting e gerentes de marcas

de grandes marcas armaze-

nadas em pontos de venda,

como supermercados. Nos úl-

timos anos, me convenci dos

benefícios da impressão digi-

tal, oferecendo uma aborda-

gem mais criativa e simplifica-

da de como os vendedores

usam a mídia de embalagem.

Trabalhei extensivamente

com a HP, experimentando

criativamente seus recursos

de impressão digital e conver-

sando com seu círculo de for-

necedores de impressão e as

marcas que os utilizam.

Colocar pessoas ocupa-

das a bordo para "tentar algo

novo" pode ser um trabalho

árduo. Estes não são empre-

endedores, são profissionais

de negócios que estão tentan-

do alcançar seus objetivos de

maneira eficiente e eficaz e

provavelmente não se afas-

tarão de aborda-

gens comprovadas.

Portanto, nem

sempre é uma

"venda" fácil, mas

aqui estão algumas

sugestões de sen-

so comum basea-

das em minha pró-

pria experiência de

tentar convencer

meus clientes a

tentar, ser corajoso,

tentar algo novo. Espero que

as coisas que observei pos-

sam agir como princípios ge-

rais para quem tenta fazer

com que seus clientes experi-

mentem algo novo e depois

colham os benefícios. Não é a

história toda: ser um grande

profissional de marketing co-

mercial se resume a muitos fa-

tores e habilidades (muitos dos

quais me faltam), mas é assim

que tento fazer as coisas acon-

tecerem ...

1. ENCONTRE AS

OPORTUNIDADES CERTAS

O "novo" que ele oferece

não será para todos. A maioria

dos clientes será mais feliz co-

mo seguidores de uma abor-

dagem comprovada do que

como inovadores de algo me-

nos comprovado. Portanto, a

primeira tarefa é encontrar en-

tre seus contatos aquelas pes-

soas que gostam de se sentir

corajosas e ho são inspirados

tentando algo diferente. O

candidato ideal é alguém jo-

vem o suficiente para querer

construir uma reputação, mas

velho o suficiente para tomar

suas próprias decisões! Eles

também devem ser apaixona-

dos pelo que estão fazendo,

porque realmente querem

melhorá-lo, não apenas ser

mais eficientes.

Tendo encontrado essa

pessoa rara, agora você preci-

sa identificar e entender duas

coisas sobre sua vida profis-

sional. O que os mantém

acordados à noite e o que os

faria pular da cama com entu-

siasmo? Depois de entender

seu grande "problema" e suas

grandes perguntas "pergunto-

me", você poderá descobrir se

a inovação que está promo-

vendo pode se sobrepor a es-

sas coisas como uma solução

potencialmente inteligente. O

princípio é simples: faça as

perguntas certas às pessoas

certas e ouça as respostas,

procure o "ganha-ganha".

Outra coisa: deve ser um

espírito apaixonado, informa-

do e inspirador. Você não con-

vencerá os outros se não esti-

ver convencido!

2. LIDERE PELO EXEMPLO

Como Henry Ford disse:

"Você não pode construir uma

reputação sobre o que se

propõe a fazer".

Para gerar interesse, você

precisará exibir aplicativos

bem-sucedidos da tecnologia

que está promovendo. A reali-

dade é que apresentar esses

primeiros exemplos concretos

geralmente vem do primeiro

trabalho que você "entrega"

para provar a si mesmo. Em

termos diretos, você deve co-

locar um pouco de pele no jo-

go, no seu próprio tempo e

com sua própria energia. O

trabalho de Smirnoff que de-

senvolvi com a HP e os Yarza

Twins veio de um e-mail en-

viado à equipe de design da

Diageo intitulada 'Almoço grá-

tis? Simplesmente pedi a eles

que me emprestassem uma

marca onde eu pudesse testar

as capacidades da equipe. Eu

estava pedindo uma oportuni-

dade para testar a nós mes-

mos. Felizmente, eles fizeram.

3. EXPLIQUE O VALOR

"Podemos oferecer mel-

hor, mais rápido e mais bara-

to, mas só podemos fazer dois

deles ao mesmo tempo" é

uma maneira clássica de ex-

plicar as ofertas oferecidas

aos clientes. Mas cada vez

mais eles exigem "todos os

três, por favor".

O valor que a inovação po-

de trazer precisa alcançar vá-

rios objetivos para que seu

cliente realmente se interesse

por ela ... Em custo e velocida-

de, deve ser competitivo ou

fornecer uma alternativa

acessível aos processos típi-

cos no contexto certo. Na pro-

dução, deve produzir algo de

qualidade igual ou superior às

alternativas típicas. Em ter-

mos de aplicação, deve per-

mitir que o cliente faça algo

que não podia fazer antes.

Aqui está o fator chave: co-

mo você pode "melhorar o jo-

go" de forma criativa com o

produto final? As pessoas pa-

garão mais por isso? Você

ama e compra mais? Você

percebeu (quando eles eram

cegos antes)? Isso fará com

que a concorrência de seus

clientes pareça média em

comparação?

Se você puder oferecer

evidências comparativas so-

bre essas noções básicas, es-

tará em uma boa posição para

ver como adaptar seu tom ao

seu cliente.

drupa Essentials of Print. Faça coisas acontecerem

5 maneiras de convencer um cliente a ser

ousado e inovador com sua impressão

Silas Amos

Designer e

estrategista de

design.
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A Konica Minolta lançou no mercado

um sistema que permite gerenciar a ca-

pacidade de maneira rápida e eficiente,

controlar o fluxo de pessoas que entram

e saem do estabelecimento em tempo

real, gerenciar a capacidade máxima e

eliminar o controle manual, além de ga-

rantir a segurança dos equipamentos.

pessoas. O objetivo desta solução é fa-

cilitar aos estabelecimentos o cumpri-

mento das normas de redução e contro-

le dos níveis de ocupação, garantindo a

distância entre as pessoas.

Além disso, graças à incorporação

da Inteligência Artificial no sistema de

controle de capacidade, existem dife-

rentes funcionalidades que podem ser

configuradas de acordo com as neces-

sidades de cada estabelecimento: tem-

po de permanência, direção oposta, ve-

locidade de movimento, acesso proibi-

do, mapas de calor, entre outros .

A Konica Minolta oferece um sistema de controle de capacidade

4. REDUZA O RISCO

Somente os imprudentes

apostariam sua carreira e seu

negócio principal ou marca

em uma nova abordagem não

testada. Existem duas palav-

ras mágicas que podem des-

bloquear o projeto proposto:

"Pilot Scheme". Comece pe-

queno, pense nos primeiros

passos como um experimento

de baixo risco: se falhar, a úni-

ca coisa que realmente custou

é tempo e energia. Mas, se

funcionar, o processo pode

ser revisado, simplificado e

adaptado a projetos cada vez

maiores. Crie confiança,

aprenda no trabalho e haverá

uma boa chance de que mais

trabalho se desenvolva orga-

nicamente a partir do proces-

so.

5. UNIR FORÇAS

Seja com a concorrência

entre agências de criação ou

entre fornecedores de so-

luções no mundo da im-

pressão, estamos todos acos-

tumados a uma abordagem

"cão-come-cachorro" nos

negócios. Mas com a ino-

vação, se você se limitar a

vender a única coisa que pode

fazer sozinho, há uma chance

de se desconectar dos maio-

res desafios e processos do

seu cliente, especialmente

quando estiver ansioso. Por-

tanto, se você pode aprender

a jogar com outros fornecedo-

res ou equipes importantes, é

mais provável que você ob-

tenha soluções maiores e

mais ousadas que podem re-

almente mudar o jogo.

Minha analogia é o vitral,

possivelmente o primeiro

exemplo mundial de comuni-

cação de massa. Os engen-

heiros descobriram como fa-

zer grandes buracos nas pa-

redes de chumbo usando con-

trafortes. Os artesãos desco-

briram como colorir o vidro e

transformá-lo em imagens. E

o "departamento de marke-

ting" tinha uma história com-

pleta para contar sobre "eu

sou a luz". Coloque todos eles

juntos e os fiéis do domingo

puderam ver o mundo de sua

fé de uma maneira totalmente

nova.

Quando ele queria promo-

ver o software SmartStream

da HP, que sustenta suas so-

luções de impressão digital,

ele temia não ir a lugar nen-

hum sem recrutar os talentos

de um grande artista, Sir Peter

Blake, e uma ótima impresso-

ra, F Burman, para ajudar a

conectar os pontos. Junta-

mente com alguns desenvol-

vedores de software HP Indi-

go, desenvolvemos a tecnolo-

gia e abrimos uma conversa

sobre a relevância cultural da

tecnologia. Conecte os pontos

com a ajuda de outras pesso-

as e você poderá realmente

mudar os negócios em que

trabalhamos.

Em conclusão, eu obser-

varia que realmente não há

nada de novo sob o sol. E o

sucesso na promoção de

qualquer salto radical na tec-

nologia é baseado em valores

humanos muito simples. Seja

apaixonado, seja positivo,

adote novas tecnologías tec-

nologias, esteja aberto a par-

cerias e trabalho em equipe e

preocupe-se com a solução

genuína dos desafios de seus

clientes. Dessa forma, você

estará bem preparado para

adquirir novos negócios e se

divertir em movimento.

E por último, mas não me-

nos importante, visite a drupa

2021 em Düsseldorf, pois es-

se será o lugar onde muitas

inovações podem ser vistas e

tocadas.

Javier Rodriguez 
Regional Sales Manager da EFI

Javier Rodriguez passa a atuar

como Gerente Sênior de Vendas

Regional. Com 18 anos de trajetó-

ria na empresa, Rodriguez tem sua

base na Florida, nos EUA, e aten-

de toda a região latino-americana,

focado nas soluções Inkjet para o

mercado de impressão digital em

grandes e supergrandes formatos,

cerâmica, tecidos, madeira, carto-

nagem e embalagens.

Scott Schinlever
Diretor de operações de jato de tinta da EFI

Scott Schinlever retorna à Electronics For Ima-

ging, Inc. em uma nova função como COO dos

negócios globais de jato de tinta da EFI. A Schin-

lever será responsável por expandir ainda mais o

portfólio de jato de tinta industrial da EFI, facilitan-

do a transformação de analógico para digital em

todo o setor para clientes atuais e futuros da em-

presa. A Schinlever será responsável por todos os

equipamentos, tintas e soluções de serviço em to-

do o portfólio da EFI de expositores, têxteis, em-

balagens e materiais de produção.
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O
relatório Drupa

Spotlight deste

ano, Opções es-

tratégicas em um

mercado conver-

gente e competitivo, será

lançado em maio. Em uma

pesquisa (realizada antes do

surto de coronavírus), mais de

500 impressoras e quase 200

fornecedores descreveram os

desafios e sucessos do lança-

mento de novos produtos e

serviços. Para muitos na

indústria, o planejamento para

sua recuperação da recessão

por coronavírus pode exigir

tais lançamentos, portanto,

lições devem ser tiradas sobre

a melhor forma de fazê-lo.

Na maioria dos setores de

mercado e regiões, existem

condições muito difíceis.

Quanto aos provedores, eles

são tão saudáveis quanto

seus clientes e também de-

vem responder às perspecti-

vas de queda de produtos e

serviços tradicionais. Para

muitos, a resposta deve ser,

pelo menos em parte, o lança-

mento de novos produtos e

serviços.

Aproximadamente 60%

das impressoras lançaram no-

vos produtos ou serviços sig-

nificativos nos últimos quatro

anos em seus mercados exis-

tentes. Cerca de metade dos

lançamentos foram bem-su-

cedidos e muito poucos de-

ram errado. Diversificar a ga-

ma de produtos / serviços e

conquistar novos clientes fo-

ram os principais benefícios.

Quanto às desvantagens, a

maioria relatou que os lança-

mentos consumiram muito

tempo da equipe e de outros

recursos e muitas vezes fo-

ram atrasados demais.

Cerca de 30% das impres-

soras foram lançadas em no-

vos setores de mercado. Este

é claramente um desafio mais

difícil e os resultados refleti-

ram isso, com aproximada-

mente 40% dos lançamentos

funcionando bem (comparado

a 54% para os mercados exis-

tentes).

Quanto aos fornecedores,

aproximadamente 80% lança-

ram novos produtos / serviços

nos últimos quatro anos. Os

resultados foram claramente

melhores quanto maior a em-

presa, com uma taxa de su-

cesso de 40% para os meno-

res fornecedores, e até 80%

para os maiores. Os principais

benefícios foram diversifi-

cação e captação de novos

clientes. Os maiores proble-

mas foram, de longe, os

lançamentos que foram atra-

sados e consumiram muitos

recursos, enquanto a cons-

trução dos canais certos para

o mercado era um desafio co-

mum.

Antes do surto de coro-

navírus, 76% das impressoras

e 85% dos fornecedores

lançariam definitivamente ou

possivelmente novos produ-

tos ou serviços nos próximos

quatro anos. Claramente, isso

significará investimento, com

a tecnologia de impressão di-

gital seguida do acabamento

como os alvos mais populares

para impressoras.

O relatório extrairá quatro

lições importantes sobre a

melhor forma de obter suces-

so no lançamento de novos

produtos ou serviços:

l O lançamento de novos

serviços e produtos requer

processos adequados e bem

preparados

l Seleção e desenvolvi-

mento cuidadosos são essen-

ciais: não há reações instinti-

vas

l Planeje de maneira con-

servadora - espere atrasos e

complicações

l Gerencie suas expecta-

tivas: seja realista

Tecnologia de impressão digital
Terminação

Pré-impressão / Fluxo de Trabalho
Software web-to-print

Infraestrutura de TI
Sede / Edifício

Tecnologia de impressão convencional
Outro software cross media

O 3º Relatório Global de Tendências 

da drupa foi publicado em maio

Planos de investimento para lançamentos 
nos próximos dois anos

Na maioria dos
setores de mercado 
e regiões, existem
condições muito 

difíceis. Quanto aos
provedores, eles são
tão saudáveis quanto 

seus clientes e 
também devem 
responder às 

perspectivas de queda 
de produtos e serviços

tradicionais.



M
elhorar a
p e g a d a
de carbo-
no de

uma empresa é
sempre um trabal-
ho em andamento,
independentemen-
te do tamanho dos
negócios. É o mes-
mo para as pessoas.
E é o mesmo para as
cadeias de suprimentos, mas
talvez esse seja o trabalho
mais difícil de todos, pois en-
volve muitos interesses e há-
bitos, padrões de trabalho
difíceis de remodelar.

Veja o negócio de publi-
cação de livros, por exemplo.
Muitas centenas de milhares
de livros são publicados a ca-
da ano em todo o mundo. As
cadeias de suprimentos são
complicadas e entrincheira-
das, mas é essencialmente
uma empresa local. E, no en-
tanto, apesar do fato de as
impressões para obras de
ficção poderem chegar a
1.000 cópias, a impressão di-
gital ainda precisa atrapalhar
as cadeias de suprimentos
tradicionais. As impressoras
digitais são amplamente usa-
das na produção de livros,
mas a difusão de impressão
sob demanda para os leitores

é limitada, mesmo
para títulos publi-
cados pela primei-
ra vez como e-bo-
oks. Os editores
produzem para es-
toque, em vez de
produzir para de-
manda, apesar do
risco de altas taxas

de retorno e des-
perdício.

Por quê? Uma impressora
digital pode produzir um título
sob demanda, até persona-
lizá-lo, antes de enviá-lo para
um usuário final ou livraria.
Como regra, isso não aconte-
ce. Em vez disso, os livros
são impressos e encaderna-
dos e, em seguida, enviados
para armazéns que são en-
viados para livrarias para
venda aleatória ao público
em geral ou para editores en-
viarem a autores e revisores.
Por que as impressoras não
realizam a produção e a reali-
zação in toto?

As cadeias de suprimen-
tos de livros de hoje são com-
plicadas, lentas e prontas pa-
ra o colapso. Uma versão
mais ampla do modelo sob
demanda não apenas reduzi-
ria os custos e as complexi-
dades da conformidade da
cadeia de suprimentos.

Também ajudaria bastante a
reduzir as emissões associa-
das a resíduos, transporte,
armazenamento, despesas
gerais de gerenciamento e,
principalmente, retornos. Os
livreiros também poderiam
reduzir o capital associado
aos estoques e adaptar o que
armazenam ainda mais aos
interesses locais. Eles pode-
riam correr mais riscos.

Essa agitação maciça de
modelos de negócios estabe-
lecidos exige que os editores
trabalhem mais de perto com
as empresas de impressão,
assumindo maior responsabi-
lidade pela produção e con-
formidade. Os editores preci-
sariam de uma nova aborda-
gem para vendas e marke-
ting, uma não baseada em
pré-vendas e inventários,
mas uma baseada nas expec-
tativas dos leitores, com uma
margem de risco mais alta.
Essas dificuldades considerá-
veis poderiam explicar a apa-
rente ausência de esforços
para modernizar as cadeias
de suprimentos de livros. Isto

é uma tarefa monumental e o
editor está compreensivel-
mente relutante em empreen-
der, apesar dos benefícios
potenciais consideráveis.

O setor de impressão está
repleto de empresas que po-
deriam ajudar, especialmente
a coorte de impressoras digi-
tais. A HP já estabeleceu um
projeto chamado Piazza. O
Piazza vincula editores e im-
pressoras localizadas perto
dos usuários finais para for-
necer títulos de impressão
sob demanda. Pearson é um
dos primeiros a ingressar no
Reino Unido, mas nem todos
os editores desejam se colo-
car nas mãos de uma única
plataforma controlada pela
HP. Editores importantes, co-
mo Hachette ou Penguin
Random House, poderiam
desenvolver suas próprias
plataformas e criar possibili-
dades para todos os tipos de
novas oportunidades de
negócios. O impacto ambien-
tal das publicações comer-
ciais também seria drastica-
mente reduzido.

A Landa Digital Printing anun-
ciou a nomeação de Arik Gordon
como CEO. A Landa Digital Prin-
ting (LDP), uma empresa que
surgiu da Landa Labs há dez
anos, atualmente tem cerca de
550 funcionários e começou a se
estabelecer no mercado graças
às inovadoras impressoras na-

nográficas que instalou em todo o
mundo.

Nos últimos dois anos, Gor-
don atuou como vice-presidente
executivo de estratégia e cresci-
mento da Orbotech; Além disso,
assumiu a responsabilidade de
definir e liderar a futura estratégia
de crescimento tecnológico da
empresa e direcionar sua ex-

pansão para novos mercados.
Ele ocupou vários cargos de
gerência nas operações da em-
presa na Ásia-Pacífico; ao retor-
nar a Israel em 2013, foi nomea-
do presidente da divisão de PCB
(placa de circuito impresso) da
Orbotech. Antes de ingressar na
Orbotech, Gordon trabalhou por
quatro anos na Scitex Europe.

Novas cadeias de suprimentos 

de livros são necessárias

Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com/

Arik Gordon
CEO da Landa Digital Printing
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MÁSCARAS E A TEMPERATURA DO

CORPO EM LOCAIS PÚBLICOS.
Após o surto de COVID-

19, a Guangzhou Gosuncn

Robot Co., Ltd, um dos maio-

res fornecedores de produtos

e serviços de IoT (Internet das

coisas) visando cidades inteli-

gentes, modernizou seu robô

de patrulha policial baseado

em 5G. Eles acrescentam no-

vos recursos projetados para

ajudar policiais que estão na

linha de frente das inspeções

para prevenir doenças. Como

a medição manual de tempe-

ratura expõe o pessoal de se-

gurança pública a riscos po-

tenciais à saúde, esses robôs

incorporam 5 câmeras de alta

resolução e termômetros in-

fravermelhos capazes de es-

canear simultaneamente a

temperatura de 10 pessoas

em um raio de 5 metros. Se

uma temperatura alta for de-

tectada ou não houver másca-

ra, os robôs enviarão um sinal

de aviso às autoridades apro-

priadas. Todos os dados po-

dem ser transmitidos para um

centro de controle centraliza-

do para resposta imediata e

tomada de decisão em tempo

real. Além disso, se esses

robôs são autônomos, eles

também podem ser controla-

dos remotamente, com a con-

seqüente redução da pro-

teção pessoal para reduzir o

trabalho do empregador e pre-

venir infecções. Não é de sur-

preender que esses robôs de

patrulha 5G de última geração

tenham sido vistos em aero-

portos e centros de negócios

em Guangzhou, Xangai, Xi'an

e Guiyang.

ROBÔS DE PATRULHA 5G
EQUIPADOS COM O

CONTROLADOR DE BORDA

ADVANTECH MIC-770
Os robôs de patrulha Go-

suncn 5G integram IoT, inte-

ligência artificial (IA), compu-

tação em nuvem e tecnolo-

gias de big data para de-

tecção ambiental, tomada de

decisão dinâmica, controle

autônomo de movimento, de-

tecção de comportamento e

interação. Para permitir a

computação tan avançada, os

robôs de patrulha 5G incorpo-

ram um controlador de borda

industrial de alto desempenho

(MIC-770) equipado com um

processador Intel® Core ™ i

de oitava geração e uma GPU

iModule (MIC-75G20) para

aplicativos de IoT.

DESENHO INDUSTRIAL PARA

TREINAMENTO E INFERÊNCIA

EM IA
O controlador de borda in-

dustrial MIC-770 desenvolvido

pela Advantech, um dos maio-

res fornecedores de soluções

de computação industrial de

alto desempenho, junto com a

GPU iModule MIC-75G20,

oferece um sistema de alto

desempenho para fornecer

um sistema de alto desem-

penho para treinamento. e in-

ferência de IA. Para permane-

cer em operação 24 horas por

dia, 7 dias por semana em

condições extremas, o robus-

to chassi MIC-770 e seu dissi-

pador de calor de alumínio

protegido contra vibrações e

choques, a solução térmica

passiva garante uma ope-

ração silenciosa e todos os

componentes eletrônicos

cumprem os padrões de segu-

rança. proteção ambiental, to-

lerância contra EMI / ESD e pi-

cos de alta tensão (2KV).

Além disso, a GPU iModule

MIC-75G20 suporta placas de

extensão PCIe / PCI I / F, co-

mo placas de captura de ima-

gem, GPU e controle de mo-

vimento, além de placas

GPU com refrigeração ativa

e reserva outra fonte de ali-

mentação de 12V DC do co-

nector para eles. 

A Xitron ultrapassou a

marca de 5.000 unidades

de sua "Blue Box", a inter-

face projetada para permi-

tir virtualmente qualquer

fluxo de trabalho RIP con-

trolar os sistemas PlateRi-

te straight plate (CTP), fa-

bricados pela Screen GA.

Por meio de distribui-

dores, a Xitron vendeu

mais de 35.000 Harlequin

RIP, que lidam com dispo-

sitivos CTP da Screen,

Agfa, Fuj i f i lm, Kodak,

Presstek e Heidelberg,

entre outros. Estima-se

que a interface Xitron USB

SCREEN lide com mais

de uma parte dos disposi-

t ivos Screen PlateRite

(PT-R) em produção em

todo o mundo, usando um

navegador RIP ou TIFF

Raster Blaster quando a

Fluência de Trabalho esti-

ver em uso.

O Xitron controla todos

os equipamentos térmicos

de exibição CTP que

usam o conector PIF, S-

PIF ou F-PIF para forne-

cer dados rasterizados ao

gravador de imagens.

Eles incluem modelos co-

mo o Accent e Avalon da

Agfa, bem como todos os

gravadores de imagens da

série Fuj i f i lm Luxel T.

Existem também opções

para controlar dispositivos

que possuem

Edge Manager MIC-770 da Advantech

colabora contra o coronavírus

Xitron atinge 5.000 instalações de sua interface para a tela CTP
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A Konica Minolta expandiu sua nova linha

bizhub i-Series com o lançamento de três no-

vas impressoras multifuncionais em cores

A3 (MFPs). As novas bizhub C450i, bizhub

C550i e bizhub C650i fazem parte do portfó-

lio de MFPs da próxima geração projetadas

para alimentar fluxos de trabalho digitais e

oferecem uma escolha de velocidades de

impressão de 45 ppm, 55 ppm ou 65 ppm,

respectivamente.

A nova tela de cópia rápida do tipo cartão

e vários aplicativos com orientação integrada

permitem uma experiência ainda melhor ao

usuário. Além disso, a tecnologia de widget

recém-desenvolvida permite integração e

operação diretamente na tela inicial da MFP,

reduzindo o tempo gasto alugue à MFP e ga-

ranta o uso familiar em todos os dispositivos

bizhub i-Series. Da mesma forma, a ope-

ração de alto desempenho e a resposta rápi-

da são garantidas pela unidade central de

processamento de quatro núcleos e 8 GB de

memória padrão e 256 GB mais o SSD (So-

lid State Drive) de 1 TB opcional.

A Konica Minolta anunciou o lançamen-

to na Europa da nova série AccurioPress

C14000, sua primeira incursão no segmen-

to de impressão de alto volume. A Accurio-

Press C14000 imprime 140 páginas por mi-

nuto (ppm) em A4 e é 40% mais rápida que

qualquer outro dispositivo baseado em to-

ner da Konica

Minolta. Um

segundo mode-

lo da série, o Ac-

c u r i o P r e s s

C12000, oferece a mesma quali-

dade de impressão e uma velocidade

igualmente rápida de 120 ppm.

A AccurioPress C14000 oferece um

maior volume de impressão e um ciclo de

trabalho mais longo para alcançar novos

clientes de impressão comercial no seg-

mento de HPP (alta produção de im-

pressão), que exigem alta produtividade,

eficiência operacional e qualidade para ma-

la direta, folhetos e catálogos.

As opções aprimoradas de inspeção au-

tomática IQ-501 Intelligent Quality Care da

Konica Minolta oferecem desempenho apri-

morado de inspeção, verificando a qualida-

de da impressão e agora detectando riscos

e manchas. Impressões de alta

qualidade significam estabi-

lidade máxima, mesmo

durante trabalhos

de longa duração,

enquanto um mel-

hor registro e

qualidade au-

mentam o volume to-

tal de impressão. As novas soluções ofere-

cem um ciclo de trabalho altamente confiá-

vel de até 2,5 milhões de impressões por

mês, com o dobro da capacidade de toner

dos modelos anteriores.

Konica Minolta
premiada pela

EcoVadis
A Konica Minolta ganhou

a Medalha de Ouro no

ranking de sustentabilidade

da EcoVadis 2018. Ao

receber esse

reconhecimento pela terceira

vez consecutiva, a Konica

Minolta está no 2º lugar

entre os principais

fornecedores e reforça sua

filosofia corporativa.

A Konica Minolta

conquistou esse prêmio

porque identificou uma série

de questões críticas às quais

responde por meio de suas

soluções: meio ambiente,

inovação social, satisfação

do cliente e segurança do

produto, cadeia de

suprimentos, capital humano

e diversidade. Ao abordar

essas questões, a empresa

contribui para resolver os

problemas sociais

estabelecidos nos Objetivos

de Desenvolvimento

Sustentável (ODS), resolver

problemas ambientais

globais e melhorar a

qualidade de vida.

A
Konica Minolta foi novamente incluí-

da na lista das "100  maiores corpo-

rações mais sustentáveis do mundo

em 2020" (2020 Global 100) anun-

ciada pelo Corporate Knights, sediada no

Canadá, em conjunto com a reunião anual

do Fórum Econômico Mundial (WEF). )

(Reunião Davos), realizada de 21 a 24 de ja-

neiro de 2020 em Davos (Suíça). A inclusão

da Konica Minolta nesta prestigiada lista

marcará o terceiro e o segundo ano conse-

cutivo, após 2011 e 2019. As 2020 Global

100 corporações que se destacam em sus-

tentabilidade foram selecionadas entre 7.395

grandes empresas em todo o mundo.

A avaliação foi baseada em indicadores

ambientais, sociais e de governança, bem

como na capacidade de promover diversida-

de e inovação e no percentual de vendas de

produtos orgânicos. Seis empresas japone-

sas estão nesta lista global de empresas que

se destacam em sustentabilidade.

Konica Minolta entre as empresas

globais mais sustentáveis do mundo

Konica Minolta lança o AccurioPress C14000

Konica Minolta expande sua linha bizhub i-Series Plataforma flexível
bizhub Evolution

A solução bizhub

Evolution da Konica

Minolta fornece

processamento e entrega

sob demanda de

documentos, incluindo a

conversão de documentos

digitais em papel e vice-

versa, tradução para outro

idioma, conversão de texto

em fala ou impressão de

qualquer dispositivo

conectado à Internet.
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E
xistem algumas em-
presas cujo patrimô-
nio passam de pai pa-
ra filho, e assim se-

guidamente, por gerações.
Contudo, em alguns ca-

sos, mais do que um negócio,
é um verdadeiro baú de histó-
rias e tradições que, geração
após geração, constrói o dife-
rencial de uma marca. É o ca-
so da Grafitusa de Vitória
(ES), que, neste ano, comple-
ta 100 anos - e há uma déca-
da vem apostando na tecno-
logia da Konica Minolta em
seu parque de impressão di-

gital por meio da parceria
com a Record Print, autoriza-
da da empresa no Espírito
Santo. 

Fundada como uma tipo-
grafia pelo italiano Tullio Sa-
morini, pintor que deixou a
Itália para tentar uma nova vi-
da no Brasil, a Grafitusa en-
contra-se, hoje, na quarta ge-
ração em sua administração.
Ainda que sua produção seja
80% feita em tecnologia off-
set, a impressão digital não é
nova em seu parque produti-
vo; os primeiros investimen-
tos aconteceram em 1994.Romulo Samorini ao lado da AccurioPress C6100.

A impressão digital está se tor-
nando cada vez mais importante
devido a ciclos de produtos mais
curtos, bem como à tendência
atual de produtos de impressão
personalizados. Para evitar resul-
tados variáveis na impressão digi-
tal, principalmente ao reproduzir
marcas e cores exatas, é essen-
cial um gerenciamento eficiente
de cores e um perfil preciso. O
GMG OpenColor cria perfis de tes-
te e separação para impressão di-

gital e também oferece outras ino-
vações, como o dispositivo de me-
dição X-Rite i1Pro 3 e a mesa de
digitalização i1iO de terceira ge-
ração que agora suportam peque-
nos tamanhos de abertura para
que os gráficos possam ser medi-
dos e testar patches com esses
novos dispositivos.

O GMG OpenColor Remote-
Client também é novo e permite
acesso flexível através do navega-
dor da web.

Konica Minolta oferece

soluções de segurança

cibernética
Com o aumento do trabalho remoto, a

lacuna de segurança está aumentando e as
ameaças à segurança aumentaram, seja
roubo de informações, criptografia de da-
dos, bloqueio de acesso, corrupção de apli-
cativos ou exclusão de informações, entre
outros. Por esse motivo, a Konica Minolta
oferece várias soluções para evitar ataques
cibernéticos às empresas, por meio de uma
ampla gama de serviços que cobrem as di-
ferentes fases do serviço, desde auditoria,
monitoramento e atualização contínuos, até
as mais avançadas soluções de segurança
cibernética do mercado. Essas soluções in-
cluem Cyber Audit, Cyber Monitoring ou Cy-
ber Solutions.

Grafitusa, um patrimonio que passam 

de pai para filho por gerações 

GMG lança GMG OpenColor 2.4
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A
conhecida revo-
lução 4.0 está mu-
dando o paradigma
no mercado de tra-

balho de cima para baixo. A
incorporação de novas tec-
nologias em uma gama cada
vez maior de atividades
econômicas e sociais gerou
novas necessidades para as
empresas, que buscam cada
vez mais perfis técnicos e
especializados em áreas co-
mo inteligência artificial,
computação em nuvem, big
data ou cibersegurança. Por
esse motivo, nos próximos
anos, os perfis com habilida-
des e conhecimentos que
promovem a transformação
digital nas empresas de to-
dos os setores serão os
mais procurados. . Na Selli-

gent Marketing Cloud, como
especialista em automação
de marketing e com sua ex-
periência com clientes de
vários setores, ele definiu al-
guns dos perfis de trabalho
que a indústria exigirá em
2020:

ANALISTA DE INTELIGÊNCIA
DE CLIENTES

Conhecer e entender o
cliente é uma lição que as
empresas não podem igno-
rar se desejam construir rela-
cionamentos de longo prazo
com base na confiança e na
lealdade. O consumidor de
hoje está mais conectado do
que nunca e exige experiên-
cias e conteúdo personaliza-
dos de marcas que agregam
valor.

ESPECIALISTA EM SEGURANÇA

CIBERNÉTICA

À medida que as novas
tecnologias entram nos pro-
cessos de produção das or-
ganizações, destaca-se a
importância da segurança ci-
bernética. O setor 4.0 está
permitindo que as empresas
melhorem sua produtividade
e competitividade, mas
também abre portas para
uma ameaça cada vez mais
presente, os ataques ci-
bernéticos.

ARQUITETURA DE BIG DATA
É fato que o big data está

ganhando peso em todos os
setores da economia, à me-
dida que as organizações re-
alizam suas possibilidades.
Todos os dias, as empresas

coletam uma enorme quanti-
dade de dados sobre seus
clientes que devem ser anali-
sados para se transforma-
rem em informações úteis
que facilitam a tomada de
decisões.

TRADUTOR DE NEGÓCIOS
A tarefa do tradutor de

negócios é identificar em
quais aspectos ele pode mel-
horar a atividade comercial e
desenvolver propostas que
podem ser implementadas
com os processos de apren-
dizagem  automática. Esses
tipos de perfis, que também
possuem treinamento analíti-
co, correspondem ao ramo
de gerenciamento de negó-
cios e são responsáveis por
tomar decisões estratégicas.

Os perfis tecnológicos e digitais mais

procurados pelas empresas em 2020

DEYDE, um aliado da

KRUK na melhoria da

experiência do cliente
O Grupo KRUK contratou a DEYDE os módulos pa-

ra melhorar a qualidade das informações sobre nomes
e endereços postais, contidas em seus bancos de da-
dos de clientes. O objetivo da KRUK era unificar os en-
dereços postais de seus clientes no mesmo formato,
melhorar a qualidade e a precisão de seus dados e au-
mentar a velocidade e a eficiência de seus processos
de negócios.

Em menos de quatro meses, o sistema MyDataQ
começou a ter um impacto positivo na empresa, pois
conseguiu formatar, corrigir, padronizar e atualizar en-
dereços postais e os nomes das diferentes fontes de
dados processadas, oferecendo um nível mais alto de
detalhes e confiabilidade. 

A Global
Graphics Soft-
ware lançou
um novo soft-
ware de im-
pressão para a
próxima ge-
ração de im-
pressoras digitais de alta reso-
lução mais rápidas e amplas. O
Direct é um novo pipeline de
renderização que envia dados
diretamente aos componentes
eletrônicos dos cabeçotes de
impressão em vez de gravar no
disco rígido, reduzindo signifi-
cativamente o tempo necessá-
rio para processar imagens, fa-
cilitando o manuseio de gran-
des volumes de dados e acele-
rando velocidade de impressão.

O Direct integra várias tec-
nologias do Global Graphics
Software. Graças ao novo e

inovador soft-
ware Streamli-
ne Direct, os
trabalhos inse-
ridos no fluxo
de trabalho
são simplifica-
dos para otimi-

zar seu processamento usando
o RIP (Raster Image Proces-
sor). Para velocidade e qualida-
de ideais, os arquivos são pro-
cessados com o Harlequin Di-
rect, usando o mecanismo RIP
mais rápido do mundo, ou im-
pressos em tela usando o pre-
miado ScreenPro Direct com
PrintFlat. O Direct pode ser to-
talmente integrado ao sistema
de controle eletrônico e ao soft-
ware de cabeça de impressão
da Meteor Inkjet, uma subsidiá-
ria da Global Graphics, ou com
sistemas comuns de terceiros.

Global Graphics lança novo software
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A Canon anuncia o lançamento da

série varioPRINT iX, uma impressora

avançada para alimentação de folhas

soltas e jato de tinta com a tecnologia

iQuarius. Este novo equipamento da

Canon para clientes com volumes de

produção de 1 a 10 milhões de ima-

gens A4 por mês, combina a qualida-

de da imagem e a variedade de mídias

de sistemas de toner líquido ou offset

com a produtividade e a eficiência de

custo do jato de tinta. A série vario-

PRINT iX imprime mais de 9000 ima-

gens SRA3 por hora (320 imagens A4

por minuto) em uma ampla va-

riedade de mídias,

incluindo papel

revestido off-

set entre 90 e

350 g / m2.

A

nova tecnologia iQuarius é o co-

ração da nova série iX e combina

três inovações principais: um novo

sistema de secagem que combina

ar e calor com umidificação para

proteger o papel; novas tintas à ba-

se de água pigmentadas com polí-

mero proprietário e ColorGrip; e tec-

nologias de controle de qualidade

iQuarius para qualidade de imagem

de ponta, graças ao processamento

de imagem real de 1200 dpi e ca-

beças de impressão de 1200 dpi de-

senvolvidas em conjunto com a Kyo-

cera para imprimir texto fino com

nitidez nítida e linhas finas em

detalhes ricos, gradientes

suaves e tons

de pele perfei-

tos.

Canon, entre as 10

principais empresas

de excelência

preventiva

A Canon conseguiu posicionar-se na

posição 10 do ranking das melhores em-

presas em Excelência Preventiva, prepa-

rada pelo Monitor de Excelência Empre-

sarial em Prevenção, Segurança e Saú-

de (MEPS2), uma auditoria que avalia as

empresas de acordo com seu grau de im-

plementação da cultura preventiva.

A Canon alcança a décima posição

no ranking entre mais de 200 empresas

na II edição do MEPS2, que registrou

uma participação em dobro em relação à

chamada anterior. O monitor, criado em

2017, é um sistema para medir o nível de

desenvolvimento em Saúde e Segurança

e, assim, identificar possíveis áreas de

melhoria.

A
série ColorStream da

Canon concluiu mais

de 1.400 instalações

em todo o mundo em

ambientes de alto volume, co-

mo data centers, provedores

de serviços de impressão e

impressoras comerciais es-

pecializadas.

Com o ColorStream 6000,

os clientes terão 94% de tem-

po de atividade. Os operado-

res não precisam mais intervir

durante a produção; portanto,

a equipe tem tempo adicional

para se concentrar em explo-

rar novas oportunidades de

mercado e expandir os negó-

cios. Os clientes também ex-

pressaram a facilidade de uso

dessas impressoras, graças à

menor intervenção manual e

maior eficiência da produção.

Com essa família alta-

mente produtiva, baseada em

uma década de inovação

contínua desde sua intro-

dução em 2011 e compreen-

dendo as séries ColorStream

3000, 3000Z e 6000, volumes

superiores a 300 bilhões de

páginas A4 foram impressos

em todo o mundo, produzindo

uma grande variedade de

materiais impressos, como

extratos bancários, mala dire-

ta, folhetos farmacêuticos e

livros.

A série Colorstream da Canon adiciona 

mais de 1.400 instalações em todo o mundo

Nova impressora de folhas soltas 

da série Canon Varioprint iX
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Brother International Europe,

como sede européia, assi-

nou um acordo com a Kofax

para integrar suas soluções

em determinadas impressoras e má-

quinas multifuncionais a laser, bem

como em alguns modelos de jato de

tinta da Brother. As equipes técnicas

de pré-vendas e vendas da Brother

receberão treinamento oportuno pa-

ra implantar o software Kofax Con-

trolSuite e fornecer a seus clientes

tudo o que precisam para gerenciar,

proteger e controlar seus documen-

tos com uma solução de processo de

gerenciamento unificado para im-

pressão, digitalização e segurança

de documentos.

Xeikon apre-

senta sua inova-

dora tecnologia

de toner seco de

nova geração

para a indústria

de artes gráfi-

cas, oferecendo

velocidades mais

altas, menor custo

de propriedade, maior qualidade e o

que é melhor, a primeira impressora

digital baseada nesta nova Tecnolo-

gia a ser usada O marketing co-

meçará a partir de junho de 2020.

A nova geração do sistema Xeikon

SX30000 é uma máquina de im-

pressão frente e

verso robusta e

completamente

nova que incor-

pora a tecnolo-

gia SIRIUS, ca-

paz de imprimir

508 mm (20 pol)

de largura em

uma ampla varie-

dade de mídias a uma distância de 30

metros / minuto (98 pés). / min) veloci-

dade, 404 ppm no formato A4, com

um aumento de velocidade superior a

50% em toda a faixa de 40-350 g / m2

em comparação com a plataforma an-

terior.

O plano de reciclagem de cartu-

chos de toner gratuito da Brother

economizou 3.652 toneladas de

CO2 na Europa no último ano. Os

cartuchos devolvidos pelos clientes

europeus da Brother são remanufa-

turados de acordo com os princípios

da economia circular de remanufatu-

ra, reutilização e reparo. Esses mo-

delos são construídos com o mesmo

padrão de qualidade de um novo no

Brother Recycling Technology Cen-

ter no Reino Unido e  na Eslováquia.

Oferecendo eficiência e qualida-

de, a nova análise verificou que o

processo de remanufatura de toner

da Brother reduz as emissões de

CO2 em 37,2%, em média, em com-

paração com um cartucho recém-fa-

bricado.

Com mais de 1,6 milhão de cartu-

chos europeus remanufaturados em

2018 através do programa de devo-

lução e reciclagem gratuito da Brot-

her, foram salvas 3.652 toneladas

de CO2 impressionantes.

CEWE usa o sistema

de classificação

Denisort de Ferag
A CEWE, uma das empresas mais im-

portantes da Europa para impressão de

produtos fotográficos, integrou um novo

classificador Denisort do fabricante suíço

especializado em sistemas de manuseio

intralogístico, Ferag AG. O sistema de

triagem automática instalado na fábrica

na cidade alemã de Oldenburg tem carac-

terísticas muito especiais. Por um lado, é

muito compacto e é conectado através de

uma espiral com um sistema de carrega-

mento direto para os caminhões do ope-

rador logístico. Por outro lado, as bande-

jas de classificação de 75 x 55 cm

também são adequadas para itens de

grande formato. Dessa forma, o CEWE

pode usar o sistema para transportar e

classificar artigos no formato DIN A3.

Embora existam 22 destinos de tria-

gem, através dos quais as embalagens

da CEWE circulam em embalagens plás-

ticas, toda a linha ocupa apenas um es-

paço de cerca de 60 m2 e o comprimen-

to da cadeia não excede 38 metros. As

características tridimensionais do siste-

ma Denisort economizam muito espaço,

com a seção de retorno das 54 bandejas

de separação que circulam suspensas a

uma altura de quatro metros.

A linha Denisort de Oldenburg tem

uma função especial que aumenta ainda

mais sua eficiência: a primeira rampa de

saída é conectada através de uma espi-

ral com uma ponte transportadora au-

tomática.

A Brother International Europe

assina um acordo com a Kofax

Brother reduz 3.652 toneladas

de emissões de CO2

Xeikon lança tecnologia SIRIUS



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

www.barberan.com
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Fundada na Bolonha,

Itália, em 1971, a Macron ini-

ciou sua jornada como uma

popular loja de esportes, for-

necendo roupas esportivas

de qualidade para pratican-

tes de basquete, golfe e bei-

sebol. Hoje, líder europeia

na fabricação de roupas pa-

ra esse segmento, a empre-

sa se especializou nas áreas

de: Merchandising, Corrida,

Treino e uniformes de equi-

pes. Com mais de 150 lojas

apoiadas no conceito exclu-

sivo de personalização, a

partir das diretrizes técnicas

de cada clube esportivo, em

2018, a Macron optou por

substituir seu antigo sistema

CAD pelo EFI Reg-

giani ,

para aten-

der às crescentes

demandas de seus

clientes.

Graças a esse investi-

mento, a empresa conse-

guiu expandir seus recursos

de design e adicionar uma

nova instalação para esse

departamento em Tianjin

(China). O design e a fabri-

cação de roupas esportivas

são uma indústria crescente

em todo o mundo.

E
FI Cubik, para impressão em

madeira, que passam a integrar

o portfólio da empresa na região

no mercado latino americano. 

A EFI Cubik é uma solução abran-

gente que inclui todos os elementos pa-

ra impressão a jato de tinta em madeira

com passagem única nas larguras de

700, 1400 e 1800 mm, tinta mineral e

tecnologia LED UV, para espessuras de

madeira de até 30 mm, com sistema de

aspiração na correia e transportadora

opcional operando a uma velocidade de

impressão de até 60 metros linear por

minuto.

Tecnologia EFI Cubik para impressão em madeira,

passa a ser comercializada na região latino-americana 

Fabricante de roupas esportivas Macron, melhora o

desempenho de seu processo criativo
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H
oje, muitos
a r t i s t a s ,
designers
ou escrito-

res usam produtos
físicos cotidianos
para expressar e
também monetizar
sua criatividade: de
roupas e acessórios
como mochilas, bol-
sas de tecido, esto-
jos para smartpho-
nes ou laptops a
produtos para decoração de casa. Plata-
formas de impressão sob demanda, como
a Printful, que até o momento completa-
ram mais de 10 milhões de pedidos, per-
mitem criar facilmente um negócio on-line
de impressão sob demanda (POD) e ven-
der produtos personalizados, de uma úni-
ca cópia e lead time mínimo de produção.
Dessa forma, o risco associado à im-
pressão tradicional em grandes tiragens é
reduzido, bem como o tempo e o dinheiro
necessários para iniciar a atividade, o que
contribuiu para a ascensão deste merca-
do. Especificamente, o mercado de im-
pressão de camisetas personalizadas de-
ve atingir um valor de mais de US $ 10
bilhões em 2025 em todo o mundo.

No entanto, embora a criação desse ti-
po de negócio possa parecer fácil, exige
esforço e trabalho. Caso contrário, alguns
dos erros abaixo podem ser cometidos,
além de dicas para evitá-los.

ESPERE SUCESSO IMEDIATO

Muitos empreendedores, quando ini-
ciam seus projetos, acham que, graças a
todas as ferramentas digitais disponíveis
hoje, o processo será simples e o sucesso
ocorrerá rapidamente e sem muito es-
forço. No entanto, a realidade é que ape-
nas 1 em cada 10 empreendedores
obtém sucesso, pois é preciso muito tra-
balho e dedicação para administrar uma
gráfica lucrativa sob demanda. Você pre-
cisa se dedicar todo o tempo livre disponí-
vel para iniciar e impulsionar os negócios
de impressão sob demanda.

VENDER DESIGNS GENÉRICOS

Dada a forte concorrência no setor de

impressão sob demanda, os clientes têm
muitas opções para encontrar os produtos
que desejam. Portanto, para garantir o su-
cesso e se diferenciar da concorrência,
você deve encontrar um nicho específico
e fortalecê-lo. Ferramentas como Google
Trends ou Etsyrank.com são ideais para
identificar novas tendências de design.

TENTANDO COMPETIR COM OS PRAZOS DE ENTREGA DA

AMAZON PRIME

Os embarques de produtos nesse se-
tor são impressos literalmente sob de-
manda, por isso leva um pouco mais de
tempo para serem enviados do que os
pré-fabricados em lojas como a Amazon.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a
maioria dos clientes recebe os produtos
dentro de uma semana ou duas após o
pedido. Portanto, é importante não pro-
meter aos clientes prazos de entrega im-
possíveis e, em vez disso, concentrar-se
na comunicação dos valores da marca,
criando designs exclusivos pelos quais
eles estão dispostos a esperar.

FAÇA TUDO DE FORMA AUTÔNOMA

Iniciar um negócio de impressão sob
demanda requer o domínio de diferentes
habilidades. É normal que nem todos os
envolvidos se destaquem em todas as fa-
cetas e tenham pontos fracos. Nesse ca-
so, o mais inteligente é associar-se a al-
guém que possa preencher essa lacuna e
complementar o trabalho da melhor ma-
neira possível.

ESTABELECER POLÍTICAS POUCO CLARAS

Normalmente, os clientes tendem a
ser impacientes: eles querem saber o que
receberão antes de comprá-lo, o tempo
que leva para recebê-lo e o que  aconte-
cerá se não estiverem satisfeitos com a
compra. Nesse sentido, é importante de-
dicar um tempo descrevendo cada etapa
do processo de compra no site, para que
os clientes tenham todas as informações
disponíveis em um único local, pois isso
ajuda a gerar mais confiança na loja.

TENDO MUITAS LINHAS DE PRODUTOS

Geralmente, muitos empreendedores
tendem a acreditar que, quanto mais
opções eles oferecem em sua loja online,

mais vendas eles terão e, portanto, mais
benefícios haverá para a loja. O ideal é ter
um número suficiente de referências para
que os clientes possam escolher, mas
não muitas, pois isso pode ser contrapro-
ducente para a empresa.

VENDA APENAS CAMISETAS

Muitas vezes, a impressão de roupas
está diretamente associada à impressão
de camisetas, no entanto, existem muitos
outros produtos em que os designs po-
dem ser impressos, como moletons, ca-
pas de celular, canecas, almofadas etc.
Dessa forma, são abertos novos horizon-
tes de negócios ajude a obter um posicio-
namento único para interromper a grande
concorrência existente na impressão sob
demanda de camisetas.

INVISTA EM ANÚNCIOS ANTES

QUE A LOJA ESTEJA PRONTA

A publicidade é uma ótima maneira de
divulgar uma empresa e se posicionar na
mente dos consumidores. Para investir
em anúncios ou publicidade, você deve
ter definido todas as políticas e um catálo-
go de referências para satisfacer mais de-
manda. Caso contrário, seria contrapro-
ducente para o comércio eletrônico.

NÃO COLECIONE OPINIÕES DE CLIENTES

As análises de clientes ajudam os no-
vos consumidores a aprender sobre os
produtos e a criar confiança na marca. É
muito positivo que os clientes que já com-
praram na loja comentem sua experiência
com o produto, pois, se for positivo, ajudará
a motivar novos consumidores a fazer uma
compra futura. Somente uma seção de co-
mentários deve ser ativada na Web para
que clientes em potencial possam contri-
buir com suas opiniões sobre o produto.

NÃO FAÇA O ACOMPANHAMENTO PÓS-VENDA

Depois que os primeiros pedidos co-
meçarem a ser enviados, é importante re-
servar um tempo para conhecer o cliente.
Essa é sempre uma grande ajuda para
aprender com a sua experiência e fazer
alterações relevantes, se necessário. Mui-
tos empresários não dão a importância
necessária e esquecem esse importante
passo depois que a venda é feita.

Os 10 principais erros para empresas de

impressão sob demanda e como corrigi-las

Por Davis

Siksnans

CEO da Printful
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Impressoras Epson premiadas

no Red Dot Award 2020
A Epson recebeu o Red Dot Award por suas impressoras de

grande formato na categoria Design de Produto (Red Dot

Award: Product Design 2020), marcando o quarto ano consecu-

tivo em que as soluções de tecnologia da Epson foram recon-

hecidas nesses prêmios. A empresa japonesa também foi re-

conhecida pelo segundo ano consecutivo com o Red Dot: Best

of Best Award.

A Série SureColor SC-P, para excelente impressão profis-

sional de fotos com o Product Design Award 2020 e pela se-

gunda vez consecutiva com o Red Dot Best of Best Award. A

Epson também obteve o reconhecimento do design de produto

de um de seus robôs industriais.

Epson apresenta sua nova

solução para impressão

direta de roupas
A Epson

apresenta a Su-

reColor SC-

F3000, sua nova

solução de im-

pressão direta

em vestuário

(DTG), que ofe-

rece um baixo

custo total de

propriedade (TCO) para grandes e médias empresas fabri-

cantes de roupas e camisas.

Pela primeira vez, a linha de impressão DTG da Epson

inclui sistemas de tanque de tinta, com pacotes compactos

de tinta de 1,5 litro que ajudam a reduzir o TCO e o tempo de

inatividade. Além disso, além de um design intuitivo e dura-

douro, a Epson adiciona elementos que permitem um manu-

seio mais eficiente e ininterrupto, mesmo para usuários inex-

perientes, mantendo alta qualidade de impressão e precisão

constante: instalação simples, painel de toque de 4,3 pole-

gadas com funcionalidade aprimorada, automático ajuste da

altura do cilindro usando sensores que detectam a espessu-

ra das roupas, para alternar facilmente entre camisetas, mo-

letons, moletons, bolsas de tecido, etc; e qualidade de im-

pressão mais precisa, com a tecnologia de colocação de go-

tas de tinta.

A
Epson apresenta sua

impressora mais

econômica, compac-

ta e portátil em uma

ampla gama de formatos pa-

ra impressão técnica, Sure-

Color SC-T. Com esta im-

pressora de 24 polegadas, os

usuários têm uma ferramenta

ideal para produzir uma am-

pla gama de documentos

profissionais, como pôsteres,

apresentações, desenhos em

CAD e projetos de arquitetura

e engenharia. A Epson Sure-

Color SC-T2100 usa tintas

pigmentadas UltraChrome

XD2 para produzir im-

pressões de arquivo de longa

duração com cores vivas e

linhas nítidas em quase qual-

quer tipo de papel, seja para

uso interno ou externo.

A exclusiva função de tro-

ca automática de mídia per-

mite ao usuário alternar do

rolo de papel de grande for-

mato para as folhas soltas A4

e A3 sem intervenção. Isso é

particularmente prático para

pequenas empresas que pre-

cisam imprimir conteúdo para

diversas finalidades em um

espaço de trabalho limitado.

Epson apresenta sua impressora de grande

formato mais compacta e econômica
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A HP anun-

ciou sua nova

família de im-

pressoras HP

Latex série R,

incorporando

novas funcio-

nalidades e soluções que

permitem que os provedores

de serviços de impressão

(PSPs) se beneficiem da im-

pressão HP Latex em uma

plataforma de impressão hí-

brida, incluindo impressão de

imagens de alta qualidade

em materiais rígidos e flexí-

veis, usando tintas à base de

água da HP.

A série HP Latex R incor-

pora a nova tinta branca HP

látex, que imprime em "bran-

co real" brilhante e de alta

qualidade que não fica ama-

relo ao longo do tempo, as-

sim como a tinta branca tradi-

cional baseada em UV. As

capacidades dos substratos

rígidos da série R incluem pa-

pel e plástico, espuma de

PVC, papelão ondulado, acrí-

lico, policarbonato, papelão

compactado, papelão alveo-

lado, painel composto de ma-

deira e alumínio. Os substra-

tos de rolo incluem faixas de

PVC, vinil autoadesivo, papel

revestido, polipropileno, po-

liestireno, policarbonato, po-

liéster p, têxteis e telas.

A Mutoh apresenta duas

novas impressoras planas

UV de mesa de seis cores

para impressão direta em

objetos, chamadas XpertJet

461UF e XpertJet 661UF,

atendendo à crescente de-

manda por impressões de

produção personalizada e

em pequena escala de valor

agregado para impressão

personalizada de soluções

comerciais e industriais.

Com eles, você pode trabal-

har diretamente em capas

de telefone, brindes perso-

nalizados, produtos com fo-

tos, itens promocionais co-

mo canetas, isqueiros e pen

drives, lembranças, troféus,

pôsteres pequenos, amos-

tras de embalagens produzi-

das em tiragens pequenas

ou como protótipos e azule-

jos decorativos,, entre mui-

tas outras superfícies.

A
SAi anunciou a dis-

ponibilidade do Side-

Kick, uma ferramenta

de organização de

trabalhos conveniente e fácil

de usar que permite que em-

presas de impressão profis-

sional de grande formato e le-

treiros gerenciem sem es-

forço todas as suas ope-

rações de produção, do orça-

mento ao The Billing.

O SideKick vem pré-carre-

gado com um banco de dados

de produtos predefinidos e

opções de acabamento (in-

cluindo custos médios do se-

tor) para configurar estruturas

de preços com rapidez e pre-

cisão, levando em conside-

ração itens como materiais,

mão-de-obra, comissão, des-

contos e impostos. Graças a

um sistema de orçamento in-

tuitivo, as empresas de im-

pressão e etiquetagem de

grande formato podem criar

cotações de trabalho em PDF

profissionais e personalizadas

e enviá-las aos seus clientes

em minutos, levando em con-

sideração itens como taman-

ho, quantidade e acabamento

do produto.

A Kornit Digital,

especialista do

mercado global

em tecnolo-

gia de im-

pressão digi-

tal têxtil, anuncia

que a empresa ho-

landesa Simian está im-

plementando o Sistema

de Vestuário Digital Dire-

to Kornit Atlas (DTG) pa-

ra aumentar sua capaci-

dade de fornecer roupas

decorativas sustentáveis

sob demanda. e pronto

para venda. O Kornit

Atlas, que pode imprimir

mais de 1.000 peças de

vestuário por dia com um

único operador, permitirá

aumentar a capacidade

para acomodar o cresci-

mento

contínuo nes-

ta linha de negócios.

A Atlas atende aos

padrões de qualidade de

varejo, resistência à lava-

gem e à luz e sustentabi-

lidade das maiores mar-

cas de roupas do mundo.

A Simian usará o sistema

para a decoração não-tó-

xica de roupas e acessó-

rios para bebês, além de

camisetas, camisas pólo,

blusas, coletes e bolsas.

SAi Anuncia Disponibilidade do SideKick

Novas impressoras Mutoh para impressão direta em objetos

HP anuncia sua nova série 

R Latex

Simian escolhe o Kornit

Atlas
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Desde que a série ima-
gePROGRAFTM foi lança-
da em setembro de 2018,
a Canon instalou mais de
23.000 unidades na região
EMEA. Este dispositivo

compacto e com preço
competitivo que produz
impressões consistente-
mente de alta qualidade
obteve muito sucesso em
ambientes que exigem pe-

quenos volumes de im-
pressão. Os clientes não
apenas reduzem seus
custos de terceirização,
mas também se benefi-
ciam das versões comple-

tas do software de criação
de pôsteres PosterArtist
V3.0 e da ferramenta de
modelo Free Layout Plus,
ambos incluídos gratuita-
mente na impressora.

A
Canon lança seu novo progra-
ma de serviço pós-venda Pro-
Care na EMEA, projetado para
usuários da série Colorado de

grandes formatos e impressoras de mí-
dia flexível com a tecnologia UVgel.
Agora, os proprietários de impressoras
Colorado 1640 e 1650 podem aprovei-
tar o tempo de atividade máximo com
acesso a peças de reposição, manu-
tenção preventiva e assistência remota
para aplicativos de software que os aju-
darão a melhorar a produtividade e mi-
nimizar o tempo de inatividade.

Os contratos do ProCare estão dis-
poníveis por três, quatro ou cinco anos,
com a opção de estender a assistência
após o término do contrato inicial.
Opções de suporte adicionais incluem
resposta rápida premium no local e
substituição / manutenção da cabeça.

O Colorado ProCare está disponível
através dos parceiros certificados da
Canon ou diretamente da Canon para
clientes na Europa, Oriente Médio e
África e oferece um conceito de serviço
consistente.

Canon UVgel e tinta

Colorado 1650,

certificada pela 3M
A impressora Colorado 1650 e a tinta

UVgel 460 da Canon Production Printing
receberam o 3M Performance Warranty
Certificate. A 3M testou as tintas UVgel
460 em uma ampla variedade de mídias.
Esta certificação confirma que os aplicati-
vos impressos com o Colorado 1650 em
mídia aprovada pela 3M atingem os mais
altos padrões de qualidade.

A Colorado 1650 é uma impressora
rolo a rolo que utiliza tintas UVgel robus-
tas e flexíveis, FLXfinish, e uma nova
abordagem para a cura por LED que per-
mite selecionar entre os modos fosco e
brilho para cada impressão individual.
Dessa forma, os clientes podem obter
acabamentos diferentes sem precisar al-
terar as tintas ou o substrato.

Canon lança um novo

programa de serviço pós-venda

Michele Tuscano, vice-presidente de gráfi-
cos de grande formato, Canon EMEA.

A série Canon imagePROGRAFTM 

excede 23.000 instalações



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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D
entro de

poucas se-

manas, a

Espanha e o

mundo inteiro mergul-

haram em um pesade-

lo. A primeira epidemia

global em mais de cem

anos causou uma psi-

cose coletiva sem pre-

cedentes, que aumen-

ta dia a dia através do

medo que causa incer-

teza sobre o presente

e o futuro. Nossos en-

tes queridos adoecem

e morrem. Memórias

de encontros com ami-

gos e familiares são

distantes. O confinamento multi-

plica a ansiedade. Uma situação

que parece não ter fim.

Mas a progressão do vírus

será contida - verificaremos isso

mais cedo ou mais tarde - com

pesquisas, consciência social e

medidas de prevenção e isola-

mento. E teremos que superar o

medo, que atravessa portas e

fronteiras a uma velocidade as-

sustadora. Superá-lo exigirá um

esforço coletivo sem precedentes,

no qual o papel da mídia, de edito-

res e jornalistas, será essencial.

Somente fornecendo informações

próximas, úteis, verdadeiras, com-

pletas, rápidas, precisas e com-

prometidas com os cidadãos, se-

remos capazes de conter o medo

do contato social. À normalidade.

O jornalismo é, sem dúvida, o

melhor antídoto contra a desinfor-

mação, silêncios e mentiras que,

deliberadamente, geram movi-

mentos interessados no dese-

quilíbrio das instituições. Interes-

ses que se multiplicam tão rapida-

mente quanto o próprio coronaví-

rus, gerando uma situação séria e

confusa, prejudicial a todos os

que sofrem.

Nessas circunstâncias, nossa

responsabilidade como editores e

jornalistas é mais importante do

que nunca. Certamente o maior

desafio que enfrentamos desde a

Segunda Guerra Mun-

dial. Os cidadãos de

todos os países agora

têm não apenas o di-

reito, mas a necessi-

dade urgente de nos-

so trabalho. É verdade

que estamos diante de

uma nova contingên-

cia e, portanto, des-

conhecida para todos,

mas a mídia demons-

trou historicamente

que sabemos como

reagir a esse desafio;

quanto mais complica-

da a situação, mais

evidente é a nossa ca-

pacidade de reagir, re-

alizando nosso trabalho com mais

esforço, mais cuidado, mais serie-

dade e mais eficiência.

Jornalistas e editores são, an-

tes de mais nada, um serviço pú-

blico de primeira necessidade. O

mesmo que médicos, enfermei-

ros, fabricantes de equipamentos

médicos, policiais ou soldados,

entregadores ... estamos na van-

guarda dessa luta comum, mes-

mo às custas de nossa saúde,

cientes de que temos um dever in-

desculpável de garantir a direito

dos cidadãos de saber a verdade.

Nem mais nada. A verdade do

que acontece.

Portanto, nunca fomos tão ne-

cessários como agora. Nunca an-

tes foi tão evidente o nosso papel

de coesão social, defesa do siste-

ma democrático, solidariedade

estimulada e conscientização do

cidadão. Nossa ânsia de fazer o

melhor jornalismo nunca foi tão

grande como agora. Nosso com-

promisso com a verdade nunca é

tão louvável; um dever social e éti-

co indesculpável.

E, apesar de tudo, nunca tive-

mos mais dificuldades do que ago-

ra. A grande maioria de nossa mí-

dia não é de propriedade pública,

mas privada. Somos empresas

que precisam de recursos para re-

alizar nosso trabalho e efetiva-

mente prestar nosso serviço à so-

ciedade. O terremoto na Internet e

a terrível crise econômica mundial,

iniciada em 2008, significaram p

Para a imprensa livre e democráti-

ca ao redor do mundo, um duro

golpe e um desafio sem preceden-

tes. Muitos não sobreviveram. Ou-

tros, realizamos uma difícil trans-

formação profissional e estrutural

para nos adaptarmos às necessi-

dades de informação de uma so-

ciedade em mudança em seus va-

lores, mas principalmente em sua

tecnologia. A uma taxa sem prece-

dentes. Após anos de sacrifícios,

estávamos tendo sucesso. Com

enormes dificuldades, mas já ven-

do a luz no fim do túnel.

O JORNALISMO É MAIS NECESSÁRIO

E então chegamos a esta no-

va etapa, de repente, sem prece-

dentes, quase com a virulência e

a velocidade do raio. E há um pa-

radoxo perverso; o jornalismo é

mais necessário do que nunca, o

público se multiplica, mas nossos

meios de subsistência evaporam

em dias, e com eles nosso meio

de subsistência para sobreviver. A

publicidade praticamente desapa-

receu. Comprar jornais está fican-

do mais complicado. A desacele-

ração econômica global, que não

tem precedentes no tempo que ti-

vemos para viver, nos afetou de

maneira brutal. Precisamente

agora, quando somos obrigados -

e exigimos a nós mesmos - mais

do que nunca, temos menos

meios do que nunca.

Prestamos um serviço essen-

cial em circunstâncias tão excep-

cionais quanto hoje. Não pode-

mos parar nossa atividade. Não

podemos fechar ou tirar algumas

semanas de folga até que tudo is-

so aconteça, porque isso estaria

traindo a sociedade que agora

precisa de nós de maneira pe-

remptória. Mas precisamos en-

contrar uma solução para nossos

problemas. Precisamos de finan-

ciamento de curto prazo, precisa-

mos de liquidez, precisamos de

uma ponte que nos permita che-

gar ao outro lado do rio sem nos

afogarmos na tentativa. 

Agora temos que ver o com-

promisso com a liberdade de ex-

pressão e o direito à informação

das autoridades, governos, admi-

nistrações públicas e órgãos ofi-

ciais. Se eles realmente acreditam

- e sabemos que muitos acredi-

tam - que nossos meios, aqueles

que mantêm 36.000 empregos di-

retos e 160.000 indiretos, não são

apenas necessários, mas indis-

pensáveis para sustentar a sere-

nidade em uma sociedade assus-

tada; se eles estão convencidos,

como nós, de que essa serenida-

de é alcançada com informações

verdadeiras, completas e diretas;

Se eles não duvidam da necessi-

dade de os cidadãos terem meios

saudáveis e independentes, têm a

obrigação de tornar nossa

existência possível e de nos per-

mitir superar esse transe, facilitan-

do nosso trabalho. Sacrifício, es-

forço e responsabilidade estão

sendo colocados por nós. Nin-

guém fique tentado a se confun-

dir: a mídia é um pilar essencial da

convivência democrática, com

nossos erros e com nossos fra-

cassos. Uma sociedade sem

meios solventes nunca será ca-

paz de sentir uma sociedade livre

e nela a coexistência será seria-

mente ameaçada.

Não estamos falando de lu-

cros ou demonstrações de resul-

tados. Agora isso não importa. Es-

tamos falando de permanecer vi-

vos para continuar nosso compro-

misso de apoiar os cidadãos, sua

dignidade, coesão social e manu-

tenção da democracia. Falamos

sobre poder continuar fazendo um

bom jornalismo, apesar das cir-

cunstâncias, de continuar com

nosso trabalho, mesmo à custa do

enorme sacrifício que está sendo

exigido de todos nós neste terrível

transe. Por fim, estamos falando

sobre a mídia ser capaz de conti-

nuar seu compromisso inabalável

em defesa da liberdade e do futu-

ro democrático de nosso mundo.

Jornalismo de qualidade em tempos de alarme

Fernando de

Yarza López-

Madrazo

Presidente da

Associação

Mundial de Jornais

e Editores (WAN-

IFRA)
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A Agfa apresenta um

robô de carregamento de

chapas que simplifica e

acelera as operações de

pré-impressão para im-

pressoras e reduz o custo

total.

O carregador robótico

de chapas da Agfa libera o

pessoal de pré-impressão

de tarefas manuais pesa-

das e repetitivas, como

carregar chapas em cas-

setes automáticas ou co-

locar paletes na estrutura

base das carregadeiras

deslizantes.

Em uma primeira fase,

a Agfa oferecerá seu robô

de carregamento de cha-

pas para impressoras que

usam os leitores de ima-

gens em formato Avalon

VLF. O robô será projeta-

do de acordo com as ne-

cessidades exatas da im-

pressora e pode alimentar

simultaneamente várias

linhas de produção de

chapas, com uma veloci-

dade de trabalho de até 80

chapas de impressão por

hora, independentemente

do tamanho da chapa. Es-

sa configuração é espe-

cialmente prática para em-

presas que precisam lidar

com diferentes tamanhos

de placa (máximo de cin-

co). Para otimizar a facili-

dade de uso, o carregador

robótico de placas é total-

mente integrado ao soft-

ware de fluxo de trabalho

Apogee da Agfa.

Chapa de impressão

da Agfa Energy

Verve
O Energy Verve é uma chapa de

impressão offset pré-aquecida de fo-

topolímero negativo para impressão

em prensas de aquecimento (por

exemplo, revistas e folhetos), pren-

sas a frio (por exemplo, jornais e liv-

ros), bem como prensas de im-

pressão de folha a folha fins comer-

ciais e de embalagem,  geralmente li-

dando com condições de alta de-

manda e impressão abrasiva com

tintas UV e oxidantes. Graças à sua

alta resistência mecânica e química,

o Energy Verve pode executar im-

pressões de até 1 milhão de cópias.

O Energy Verve reduz o consumo de

energia das impressões em até 50%

e os custos de manutenção em até

65%. Além disso, os problemas de

ondulações e quebras no prato desa-

parecem. O design específico do

Energy Verve também elimina as lá-

grimas de papel.

A
Contiweb lançou o

MyContiweb, uma

nova plataforma digi-

tal que fornece às im-

pressoras as informações e o

controle necessários para oti-

mizar seu desempenho de

produção. Com uma escolha

de cinco módulos, incluindo

um módulo básico gratuito, o

MyContiweb oferece suporte

técnico 24 horas por dia, 7

dias por semana, gerencia-

mento de tarefas e análise de

desempenho e recursos. Os

provedores de serviços de

impressão de qualquer ta-

manho podem aproveitar a

adição do MyContiweb à sua

caixa de ferramentas.

Os provedores de ser-

viços de impressão podem

escolher entre os cinco mó-

dulos MyContiweb:

l Módulo básico: gratuito

para um número ilimitado de

usuários, o painel de contro-

le fornece uma rápida visão

geral das impressoras e do

sistema de gerenciamento

de tarefas. Também centra-

liza informações específicas

da máquina, como manuais,

e oferece acesso à loja de

peças on-line com mais de

7000 art igos com infor-

mações de disponibilidade

imediata.

l Suporte técnico: ofere-

ce acesso ilimitado ao supor-

te técnico por telefone 24 ho-

ras por dia, 7 dias por sema-

na, dados mensais de de-

sempenho da máquina e re-

latórios de serviço e, para

aqueles com um contrato de

serviço regional, atribuição

de tarefas diretamente à Con-

tiweb.

l Análise de desempen-

ho: oferece uma ampla visão

geral do desempenho e tem-

po de atividade do equipa-

mento Contiweb, com atuali-

zações diárias e recomen-

dações para atuar em si-

tuações específicas.

l Análise de recursos:

atualiza diariamente o consu-

mo de recursos e os princi-

pais indicadores de desem-

penho, com relatórios proati-

vos de ações recomendadas

para situações específicas.

l Multimarcas: permite

que o gerenciamento de tare-

fas para um número ilimitado

de impressoras - indepen-

dentemente do fabricante -

tenha uma visão completa

dos processos e oferece uma

plataforma centralizada para

os documentos de máquinas

de terceiros.

Roeland van Veen,
diretor de serviço
da Contiweb.

Contiweb lança MyContiweb

Agfa anuncia um carregador 

de chapas robótico
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WAN-IFRA adia o Congresso
Mundial de Mídia 2020

A WAN-IFRA, a Associação Mundial de Editores de Notí-
cias, adia seu Congresso Mundial sobre Mídia em Zaragoza
(Espanha). O congresso estava marcado inicialmente para
junho. No entanto, devido à pandemia do COVID-19, a
WAN-IFRA e seu anfitrião local, o Henneo Group, decidiram
mudar o evento de 17 para 19 de setembro de 2020.

O World News Media Congress é o encontro anual de pu-
blicadores, editores e proprietários de todo o mundo. É co-
memorado em uma cidade diferente a cada ano. O Congres-
so de 2019 em Glasgow atraiu cerca de 900 pessoas de
mais de 60 países para três dias de conferências, reuniões
executivas, redes e eventos sociais.

A
GWS Printing Sys-
tems (GWS), subsi-
diária da manroland
Goss para realo-

cações de prensas e equipa-
mentos usados, acaba de
concluir um projeto de realo-
cação bem-sucedido de uma
prensa comercial Lithoman na
Holanda em tempo recorde.

Thom Ringsma, proprietá-
rio da revista Habo da Costa,
adquiriu um novo local em
Doetinchem para fortalecer
seu negócio de impressão e
decidiu instalar uma nova im-
pressora Lithoman de 72 pá-
ginas em segunda mão. Co-
mo os planos de negócios da
Ringsma eram muito rígidos,
a decisão de optar também
pelo GWS como o parceiro

certo para lidar com isso foi
tomada muito rapidamente.

Graças ao trabalho em
equipe entre a equipe Sene-
felder Misset Doetinchem BV
e a equipe GWS, a realo-

cação foi ativada em tempo
recorde. Em um período de
pouco mais de quatro meses,
a impressora voltou a operar
na fábrica de Doetinchem. O
comissionamento e o treina-

mento no novo local foram re-
alizados por especialistas em
manroland, Goss Augsburg,
sob a direção do projeto de
colegas do GWS baseado
em Waalwijk.

A Stars4Media anunciou
os seis primeiros projetos a
participar de seu programa
de liderança e treinamento
para jovens profissionais da
mídia européia. O programa
de um ano apoiará e capaci-
tará jovens talentos para de-

senvolver inovações sus-
tentáveis baseadas em proje-
tos e incentivar a colabo-
ração transfronteiriça entre
organizações de notícias eu-
ropeias. O programa é cofi-
nanciado pela União Euro-
peia, coordenado pela VUB

(Vrije Universiteit Brussel),
com o apoio da Fundação
EURACTIV, da Federação
Europeia de Jornalistas e da
WAN-IFRA.

Doze jurados seleciona-
ram candidatos aprovados
após um evento de treina-

mento virtual do Stars4Media
Lab, realizado em 30 de
março. Depois de apresentar
seus projetos e sessões de
treinamento individuais com
o júri, cinco propostas rece-
beram sinal verde e estão
prontas para lançá-los.

WAN-IFRA lança um novo
formato de treinamento

A WAN-IFRA lança um novo
formato de treinamento com o Co-
vid-19 Training & Data Challenge
2020, que inclui seminários on-line,
treinamento e uma amostra com-
petitiva de projetos de histórias orientados a dados na Ásia.

À medida que as redações lidam com maneiras de contar as
histórias do Covid-19 de maneira diferente e melhor, a WAN-IFRA
APAC reuniu uma série de seminários on-line para ajudar as re-
dações da Ásia a adquirir habilidades fundamentais em jornalismo
de dados e aproveitar as ferramentas para contar histórias em
profundidade.

Em apenas quatro sessões, editores, produtores e jornalistas
aprenderão como encontrar, coletar, limpar e analisar dados e
aprenderão diferentes maneiras de apresentar dados visual e in-
terativamente, como através de gráficos e mapas, práticas reco-
mendadas e estudos de caso .

Tempo recorde para relocação da imprensa

Programa europeu Stars4Media para jovens talentos
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O
mundo mudou muito

rapidamente nos úl-

timos meses. Quase

todos os aspectos

da vida cotidiana mudaram

completamente, dos negócios

e da política para a cultura e a

sociedade, e levará um tempo

até que tudo volte ao normal.

No momento em que há

um foco intenso na propa-

gação do Covid-19 e nas ma-

neiras pelas quais essa disse-

minação pode ser reduzida,

muita atenção foi dada a dife-

rentes superfícies e como es-

sas superfícies podem reter e

potencialmente espalhar o ví-

rus. Como papel e papelão

são mídias muito físicas, eles

estão sob os holofotes, com

preocupações sobre se as

pessoas podem contrair o co-

ronavírus simplesmente to-

cando-as. Por isso, investiga-

mos os fatos relacionados à

transmissão do Covid-19

através de superfícies de pa-

pel / papelão.

OS FATOS
Pesquisas e orientações

das principais organizações

de saúde do mundo, incluindo

a Organização Mundial de

Saúde (OMS), o Journal of

Hospital Infection e o Instituto

Nacional de Alergia e Do-

enças Infecciosas, sugerem

que o risco relacionados à

transmissão do Covid -19 das

superfícies é relativamente

baixo . Segundo a Organi-

zação Mundial da Saúde, "a

probabilidade de uma pessoa

infectada contaminar produtos

comerciais é baixa e o risco de

contrair o vírus que causa o

COVID-19 a partir de uma em-

balagem que foi transportada,

viajada e exposta a diferentes

condições e temperaturas. é

baixo". [1]

A pesquisa científica mais

referenciada sobre a taxa de

infecção superficial é dos Ins-

titutos Nacionais de Saúde

(NIH), Centros de Controle de

Doenças (CDC), UCLA e Uni-

versidade de Princeton, que

estudaram a estabilidade do

coronavírus em diferentes su-

perfícies. Ele descobriu que,

entre o plástico, o aço inoxidá-

vel e o papelão, o vírus dura

mais tempo em plástico (até

72 horas) e o mais curto em

papelão (até 24 horas) [2]. Es-

se tempo é reduzido quando a

superfície é exposta ao ar e o

vírus se torna cada vez menos

potente à medida que é ex-

posto. O processo de im-

pressão também diminuirá o

poder de qualquer vírus.

"Os jornais são bastante

estéreis devido à maneira co-

mo são impressos e ao pro-

cesso pelo qual passaram",

disse George Lomonossoff,

virologista do John Innes Cen-

tre, no Reino Unido. "Tradicio-

nalmente, as pessoas comem

peixe e batatas fritas pelo

mesmo motivo. Portanto, toda

a tinta e impressão as tornam

bastante estéreis. As chances

de [serem infectadas] são infi-

nitesimais." [3]

ABORDAR PREOCUPAÇÕES
Além das condições de fa-

bricação de papel, além dos

processos de impressão e dis-

tribuição que diminuem signifi-

cativamente a quantidade de

partículas viáveis necessárias

para infectar alguém, o mate-

rial em si não é um bom local

para a existência do vírus. Os

pesquisadores descobriram

que o coronavírus dura mais

tempo em superfícies lisas e

não porosas como o plástico.

Como papel e papelão são

porosos, eles têm menos

energia no menor tempo

possível [2].

Sem dúvida, haverá mais

pesquisas sobre a relação en-

tre Covid-19 e superfícies nos

próximos meses e anos. Com-

preender essa pandemia é vi-

tal se queremos evitar a repe-

tição de suas conseqüências

devastadoras. Mas abordar

suas preocupações de espal-

hamento também é vital, e tra-

balharemos duro para mantê-

lo atualizado sobre as pesqui-

sas mais recentes sobre papel

e papelão.

[1] Associação Internacional
de Mídia de Notícias (inma),
2020.
[2] Aerossol e estabilidade da
superfície de HCoV-19
(SARS-CoV-2) em compa-
ração com SARS-CoV-1,
2020
[3] Entrevista com a BBC Ra-
dio Scotland, março de 2020.

De acordo com o estudo

LOHAS2020, um número

crescente de consumidores

está considerando as conse-

quências de seu comporta-

mento de consumo. Até dois

em cada três consumidores

gostariam de ter mais infor-

mações sobre qual embala-

gem seria a melhor escolha

para o meio ambiente e o pra-

zo de validade do produto.

A embalagem tem um im-

pacto significativo na imagem

de sustentabilidade percebi-

da do produto. Metade dos

grandes consumidores da

LOHAS disse que se sentia

culpada por comprar produ-

tos cujas embalagens consi-

deravam prejudiciais não pa-

ra o meio ambiente. Dos pro-

dutos de baixo carbono, o pa-

pelão foi considerado uma al-

ternativa moderna, segura e

ecológica.

O Conselho da Metsä,

que faz parte do Grupo

Metsä, participou da pesqui-

sa LOHAS2020 realizada na

Finlândia. O estudo foi reali-

zado entre mil consumidores

finlandeses, cuja relação

com a embalagem foi exami-

nada por meio de seu estilo

de vida relacionado ao bem-

estar pessoal e à sustentabili-

dade. LOHAS é um acrônimo

para "Estilos de vida em saú-

de e sustentabilidade".

Transmissão de Covid-19 através 

de superfícies de papel / papelão

O material de embalagem ecológico é um fator importante para os consumidores
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A Fedri-

goni anun-

ciou o início

do Fedrigo-

ni Top

A w a r d

2021, a 12ª

edição do

concurso internacional que a Fe-

drigoni SpA organiza para chamar

a atenção para as criações de

maior prestígio que são impres-

sas, com qualquer técnica, nos

papéis especiais de Fedrigoni e

Fabriano e nos materiais autoco-

lantes da

M a n t e r ,

uma marca

da subsi-

diária Fe-

drigoni Ar-

convert.

Um júri

de especialistas qualificados parti-

cipará da votação on-line do públi-

co. Quatro categorias diferentes

serão avaliadas. As inscrições pa-

ra o concurso lançado pela Fedri-

goni SpA estão abertas até 30 de

junho de 2020.

Antalis anuncia
nova estrutura

acionária
Conclusão do processo de busca de uma

nova estrutura acionária da Antalis, com a as-

sinatura de uma proposta firme de compra da

Kokusai Pulp and Paper para a aquisição de

todas as ações da Sequana, acionista majo-

ritária da Antalis, um contrato para compra de

todas ações detidas pela Bpifrance Participa-

tions, bem como um acordo de reestrutu-

ração com a Antalis e seus credores sobre o

empréstimo sindicalizado existente.

Após a conclusão das transações anun-

ciadas, a empresa Kokusai Pulp and Paper

lançará uma oferta simplificada em dinheiro

para todas as ações restantes da Antalis.

A Mitsubishi HiTec Pa-

per Europe GmbH, com

suas localizações em Bie-

lefeld e Flensburg, é a pri-

meira empresa na indús-

tria de papel a receber o

selo de aprovação "Safe

with a System" da BG RCI

- a associação profissional

de matérias-primas e

indústria química. Ao

mesmo tempo, a empresa

foi certificada para Geren-

ciamento de Segurança e

Saúde Ocupacional

("AGM") de acordo com a

DIN ISO 45001: 2018.

Quando as empresas

se preparam para a ava-

liação do selo de apro-

vação "Seguro com um

sistema" com o módulo

adicional DIN ISO 45001,

certos requisitos legais de-

vem ser atendidos e os

critérios de competência

devem ser determinados

para os funcionários, cuja

participação desempenha

um papel importante.

A
Two Sides lançou a

campanha "Love Pa-

per Creations" em

abril passado, um

novo conjunto de recursos

imprimíveis em casa para

ajudar a entreter e envolver

as famílias na Grã-Bretanha

e além.

Love Paper Creations é

uma variedade de jogos, ta-

refas de redação e folhas de

atividades que crianças ou

toda a família podem con-

cluir. As Folhas de Atividades

do Love Paper são totalmen-

te gratuitas para download e

incluem artesanato de papel

e origami, jogos, quebra-ca-

beças, atividades de desen-

ho, colorir e escrever, além

de novos recursos serem ca-

rregados regularmente para

manter a família entretida.

Todas as atividades podem

ser encontradas em

https://lovepaper.org/crea-

tions/

A Two Sides lançou 
a campanha
"Love Paper Creations"

Fedrigoni lança o Fedrigoni
Top Award 2021

Mitsubishi HiTec Paper recebe selo de aprovação BG RCI
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Francisco Carreño,

Presidente da COSE

C
omo conseqüência

do nível de desenvol-

vimento que al-

cançamos, não esta-

mos acostumados às coisas

que nos aparecem sem aviso

ou espera, como a atual pan-

demia de coronavírus, que al-

teram substancialmente e até

quebram nosso ritmo de vida.

Se estivéssemos mais li-

gados ao território florestal e

ao meio rural, perceberíamos

que, diante de eventos desse

tipo, ocorridos ao longo da

história da humanidade, es-

taríamos melhor preparados

para superá-los.

Estamos presos em um

sistema urbano, de consumo

e de liquidação dos recursos

disponíveis. Devemos olhar

novamente para a natureza e

sua resiliência. Ou seja, em

sua capacidade de se adaptar

para lidar e superar as mu-

danças que ocorrem. E poder

desenvolver uma atividade

mais diversificada, como o

manejo do território e, especi-

ficamente, os territórios flores-

tais, onde as gerações ante-

riores estavam acostumadas

e possuíam mecanismos para

se defender, contra as alte-

rações ocorridas.

A pandemia de coronaví-

rus é mais uma ameaça à hu-

manidade. Como aconteceu

com todos os anteriores, não

tínhamos planejado, mas al-

go assim poderia acontecer a

qualquer momento. Afasta-

mo-nos da Natureza e, no en-

tanto, ficar muito mais perto

do território pode nos ajudar a

combater essas situações,

que sempre aconteceram,

acontecem hoje e aconte-

cerão no futuro.

A demanda no mercado impulsiona
cada vez mais a sustentabilidade

Nos últimos sessenta anos, os requisitos re-

gulatórios têm sido a força motriz por trás dos

esforços ecológicos na indústria de transfor-

mação. Mas agora, os proprietários de marcas

com grande competência técnica em sustenta-

bilidade tornaram-se uma força importante por

serem mais exigentes com seus fornecedores

nesse campo.

"Agora, o foco está e continuará claramente

focado nas questões de sustentabilidade", diz

Johan Granås, diretor de sustentabilidade da

Iggesund Paperboard, resumindo o trabalho de

sustentabilidade da empresa do ano para 2019.

As duas fábricas de papelão de Iggesund -

localizadas em Iggesund (Suécia) e Workington (Inglaterra) - rela-

tam progressos na redução do consumo de água e nas reper-

cussões climáticas de sua produção, além de trabalhos de primeira

linha no campo da segurança durante todo o ano. Em relação ao

seu impacto no clima, a Iggesund Paperboard investiu 320 milhões

de libras desde 2012 para desenvolver combustível derivado da

biomassa e fazer a transição de combustível fóssil para biomassa

em seus sistemas de energia da fábrica. O trabalho produziu resul-

tados importantes. Em 2019, mais de noventa por cento das ope-

rações das fábricas foram feitas com bioenergia, razão pela qual

continuam produzindo papelão para embalagens com emissões

muito baixas de dióxido de carbono fóssil.

NeoPS, uma nova
matéria-prima para
biomassa vegetal

A Knauf Industries

lança o NeoPS, uma

nova matéria-prima

produzida a partir de

biomassa vegetal e

recursos renováveis,

certificada pela REDcert e adequada para a fabricação de

embalagens de alimentos. Este novo material representa

um passo à frente na produção de embalagens com uma

abordagem eco-sustentável e é inovador na distribuição

de matérias-primas fósseis de origem petroquímica.

O NeoPS é obtido através de um processo químico a

partir de uma biomassa vegetal composta de resíduos de

plantas, como galhos e folhas, e resíduos de soja, milho,

trigo ou cereais. Para sua elaboração, não utiliza plan-

tações agrícolas. Esta matéria-prima é composta por ape-

nas 2% de polímeros de origem vegetal e 98% de ar. Ao

dispensar recursos fósseis, sua pegada de carbono é mui-

to menor em comparação com outros materiais expansí-

veis, mas com as mesmas qualidades. O NeoPS é um

material leve, com grande capacidade isolante, especial-

mente projetado para absorver impactos e com grande re-

sistência mecânica. Portanto, é ideal para aplicações in-

dustriais e de logística, construção, embalagem e geração

de energia.

"Melhorar o manejo florestal pode nos ajudar a
combater situações como o Coronavírus"

Johan Granås

Diretor de

Sustentabilidade

da Iggesund

Paperboard.
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A
Maxcess, referência global em

produtos e serviços inovadores

para aplicações de manuseio em

banda larga e banda estreita,

anunciou sua intenção sua fusão com a

RotoMetrics, líder global na fabricação

de matrizes de corte de precisão e so-

luções de ferramentas de suporte. A

fusão dará origem a uma nova empresa,

que atuará no mercado com o nome de

Maxcess International.

Os clientes se beneficiarão do au-

mento de inovações tecnológicas e so-

luções de valor agregado da Indústria

4.0, mercados geográficos expandidos,

presença global robusta de ofertas de fa-

bricação, vendas e serviços, além da

mais ampla oferta de produtos da indús-

tria para matrizes rotativas e suporte a

soluções de ferramentas, guia, desbobi-

nador, corte, controle de tensão e rolos

de precisão.

ColorCert Reporting API, uma nova

solução aberta da X-Rite que facilita

marcas do segmento de embalagens

comunicarem e controlarem a qualida-

de de cor e a impressão de seus pro-

dutos através de suas redes globais de

fornecedores.

Usando a Application Program In-

terface (API), proprietários de marcas

podem compartilhar facilmente dados

de cores entre o ColorCert Suite e es-

pectrofotômetros da linha X-Rite, bem

como com a maioria das soluções de

controle de qualidade de empresas

terceiras. Dessa forma, cria-se um

ecossistema aberto e confiável que

une software e hardware, otimizando

os investimentos já realizados pelas

empresas envolvidas nos processos

(agências, gráficas etc.) e permitindo

controle preciso na reprodução fiel

das cores. Além disso, por meio de um

ecossistema de software aberto, as

marcas podem expandir seus progra-

mas atuais para mais fornecedores de

impressão.

Xeikon e Flint Group anunciam o

lançamento do IDERA, uma nova plata-

forma de soluções digitais para converso-

res para embalagens de papelão ondula-

do. Um dos pilares desta plataforma é

uma máquina de impressão de passagem

única que utiliza tintas à base de água

certificadas para uso alimentar em folhas

de papelão ondulado revestidas e não re-

vestidas, com até 1,6 metros de largura

por 2,8 metros de comprimento, com

uma velocidade de até 150 metros linea-

res (492 pés) por minuto. Torna-se, as-

sim, uma solução ideal para o mercado

de caixas de papelão, onde os lotes

estão ficando menores, os prazos de en-

trega são mais curtos e a demanda por

embalagens de alta qualidade está au-

mentando. A Xeikon alega que a IDERA

oferecerá uma qualidade de impressão

superior à flexografia e tem a capacida-

de de imprimir tiragens curtas e longas

com todos os benefícios de uma solução

de impressão digital sob demanda, in-

cluindo um menor nível de desperdício.

Graças à sua menor pegada ambiental,

o IDERA também tem a capacidade de

personalizar e versão. A partir de setem-

bro, a solução IDERA estará disponível

no Centro Global de Inovação em Lier

(Bélgica) para que os clientes possam

avaliar e testá-la.
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Maxcess e RotoMetrics
anunciam fusão

Fábrica da MLCÇ
em Guarulhos

Plataforma aberta para controle 
no segmento de embalagens

Xeikon e Flint Group
apresentam IDERA



Q
uando a Megala-

bel foi fundada

há 12 anos, seu

proprietário, Mar-

cio Romano, tin-

ha em mente um foco muito

claro: oferecer ao mercado

uma referência única de qua-

lidade muito elevada para a

produção de rótulos em bai-

xas tiragens.

Hoje, passado mais de

uma década, a empresa pos-

sui um nome consolidado no

segmento, atendendo tanto

volumes grandes de pro-

dução, como também im-

pressão de pequenas tira-

gens. "Para isso, investimos

na tecnologia flexográfica e

também na impressão digi-

tal", explica Marcio.

Contudo, segundo ele, a

atual tecnologia digital em

uso na Megalabel oferece

um custo alto quando é ne-

cessário produzir volumes

maiores, em escala indus-

trial. "Foi para cobrir esse

espaço  entre a flexografia e

a impressão digital em bai-

xas tiragens que investimos

na tecnologia da Tau 330

RSC E", afirma.

A Esko lançou um novo

Programa de Certificação XPS

Crystal para reconhecer as

empresas fabricantes de cha-

pas que produzem consisten-

temente chapas flexográficas

superiores e qualidade de im-

pressão flexográfica.

O desenvolvedor global

de soluções integradas de

hardware e software para a

indústria de impressão e em-

balagem introduziu o esque-

ma como uma maneira de as

empresas comunicarem sua

melhor oferta de chapas, ga-

rantindo aos parceiros da ca-

deia de suprimentos e aos

clientes proprietários as mel-

hores práticas nos processos

de produção e a qualidade

constante dos produtos. im-

pressão final.

A tecnologia Esko XPS

Crystal combina a exposição

principal e a pós UV, usando

LEDs que sempre emitem luz

UV constante em vez dos qua-

dros de exposição tradicio-

nais, que usam lâmpadas de

saída flutuantes. Vencedor do

Prêmio FTA, do Intertech

Technology Award 2017, do

EFIA Technology Award 2019

e do Red Dot Award for Pro-

duct Design, o XPS Crystal

oferece simultânea e otima-

mente controlada a exposição

UV primária e subsequente

controlada para produzir cha-

pas flexográficas. digital alta-

mente consistente.

Ulrich Etiketten, empre-

sa de etiquetas austríaca,

expandiu sua capacidade

de fabricação de chapas

flexográficas com o Kodak

Flexcel NX Mid System da

Miraclon. "Nosso objetivo

com o sistema Flexcel NX é

oferecer maior qualidade

de impressão, além de pra-

zos de entrega mais rápi-

dos e mais flexibilidade pa-

ra atender às necessidades

dos clientes", disse Florian

Ulrich, CEO, quando ques-

tionado sobre os motivos

do investimento. "A flexo-

grafia tem sido tradicional-

mente o nosso processo de

impressão mais importante

e sempre será. Embora

também façamos muita

produção offset, acredita-

mos que o futuro está na

flexografia, graças à tecno-

logia Flexcel NX, juntamen-

te com a tecnologia digital ".

O sistema Kodak Flex-

cel NX foi lançado em Ulrich

Etiketten em março de

2020. Ele é equipado com a

opção de alta resolução pa-

ra imagens com 9600 x

4800 dpi, para que os recur-

sos de microtexto e segu-

rança possam ser impres-

sos com segurança com as

placas flexográficas.
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Megalabel investe para se diferenciar na
produção de rótulos em tiragens maiores

Programa de certificação da Esko Ulrich Etiketten aposta no sistema
Kodak Flexcel NX da Miraclon



A
d i g i t a l i -

zação é de-

finida como

o uso da

tecnologia digital

para alterar um mo-

delo de negócios e

fornecer novas

oportunidades de

criação de valor,

t r a n s f o r m a n d o

indústrias inteiras a

diferentes taxas e

em diferentes campos. Os se-

tores de varejo, mídia e ban-

cos são exemplos de indús-

trias que foram duramente

atingidas em um período rela-

tivamente curto. Em geral, a

digitalização não é apenas a

implementação de tecnolo-

gias digitais nas arquiteturas

de negócios existentes, mas

também questiona a lógica de

negócios existente à luz das

novas possibilidades ofereci-

das pelas mais recentes tec-

nologias digitais.

A indústria de embalagens

também está passando por

transformação profunda à me-

dida que os proprietários da

marca enfraquecem sua ca-

deia de valor. Eles estão sob

pressão da concorrência, das

expectativas do mercado e de

novas marcas locais para re-

duzir o tempo de produção de

novos produtos, do design de

embalagens à chegada às

prateleiras. A redução do ta-

manho do lote, o crescimento

constante da impressão digital

e a necessidade de consistên-

cia de cores entre a aparência

dos produtos físicos e sua

imagem na Internet exigem fe-

rramentas mais eficientes pa-

ra os fluxos de trabalho. Além

disso, as fábricas de embala-

gens estão vendo uma cres-

cente concorrência de opera-

dores tradicionais e emergen-

tes com a comercialização de

produtos e serviços digitais.

As tendências

digitais estão mu-

dando a dinâmica

da cadeia de valor

das embalagens.

Todas as partes in-

teressadas, desde

proprietários de

marcas e designers de emba-

lagens, empresas de im-

pressão e conversão, até fa-

bricantes de ferramentas e

máquinas, devem se adaptar,

detectando novas oportunida-

des de crescimento.

Neste artigo, examinare-

mos primeiro os fatores de

desperdício que existem na

cadeia de valor das embala-

gens e nas fábricas, que po-

dem ser resolvidos por digitali-

zação. Em seguida, examina-

remos a visão dos serviços di-

gitais do ponto de vista de um

fabricante líder de soluções.

OS RESÍDUOS AO LONGO DA
CADEIA DE VALOR DAS

EMBALAGENS

Em geral, a cadeia de valor

das embalagens está atual-

mente segmentada e mal in-

terconectada. Tomemos o

exemplo de papelão dobrável:

ele requer muitas etapas su-

cessivas da estratégia inicial

de embalagem do proprietário

da marca, passando pelo de-

sign de embalagens, ope-

rações de pré-impressão para

preparar o trabalho artístico e

o processamento de imagens,

preparação de ferramentas,

impressão de embalagens,

decoração, corte, dobragem e

colagem para a próxima está-

gios de embalagem e distri-

buição.

O conhecimento de desig-

ners de embalagens, especia-

listas em pré-impressão, em-

presas de impressão e con-

versão, fabricantes de ferra-

mentas e fabricantes de má-

quinas é estagnado em silos;

portanto, cada etapa é aplica-

da sem uma visão abrangente

dos problemas que enfren-

tam. nos outros segmentos da

cadeia de valor. Quando os

projetistas concebem um no-

vo pacote, eles não possuem

informações críticas do pro-

cesso que possam permitir

que levem em consideração

as operações dos próximos

estágios, como a preparação

de ferramentas e trabalhos.

Além disso, alguns operado-

res da cadeia de valor apro-

veitam essa estrutura de con-

hecimento arraigada para co-

brir suas próprias ineficiên-

cias.

Como conseqüência, os

proprietários da marca demo-

ram entre 6 meses e 2 anos,

desde a especificação inicial

do contêiner até a entrega da

mercadoria embalada a seus

clientes.

Além de otimizar o marke-

ting, os proprietários da marca

também buscam economizar

custos e aumentar a eficiên-

cia. A possibilidade de reduzir

o desperdício é alta: até um

terço dos recalls de produtos

alimentícios ocorre devido a

erros gráficos, como falta de

especificações ou infor-

mações incorretas sobre um

alérgeno.

Uma e outra vez, em mui-

tos setores diferentes, a digi-

talização provou ser muito efi-

caz na redução de desperdí-

cios nas cadeias de valor,

quebrando silos de infor-

mações e fornecendo maior

transparência. A indústria de

embalagens está pronta para

seguir a mesma tendência.

RESÍDUOS EM INSTALAÇÕES DE

IMPRESSÃO E CONVERSÃO

Ao retornar às fábricas de

embalagens, as empresas de

impressão e conversão en-

frentam seus próprios desa-

fios. Alguns deles são o au-

mento de preços e a pressão

para acelerar as entregas, a

redução de tamanhos de lotes

ou uma maior demanda por

consistência de cores entre os

diferentes processos de im-

pressão. As empresas de im-

pressão e conversão estão

trabalhando ativamente para

reduzir os custos de recursos

e evitar reclamações de clien-

tes. Eles precisam de meios

mais eficientes para automati-

zar os fluxos de trabalho da

planta e do projeto e exigem

sistemas de controle de quali-

dade eficientes em todas as

etapas do processo. Ao mes-

mo tempo, as empresas de

conversão também precisam

otimizar o desempenho do

equipamento, aumentar a pro-

dutividade e evitar paradas

inesperadas.

A maioria dos requisitos

acima tem uma coisa em co-

mum: eles precisam de amplo

acesso às informações rele-

vantes. A digitalização

também é um catalisador im-

portante aqui para a trans-

parência da informação que

cria valor.
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Como a digitalização está transformando
a indústria de embalagens

Autor: Alexandre

Pauchard

Diretor de P&D do

grupo BOBST



O
m u n d o
das em-
balagens
enfrenta

muitas mudanças.
Os fatores determi-
nantes dessas mu-
danças incluem no-
vas rotas de merca-
do, como comércio
eletrônico, novos
modelos de cadeia
de suprimentos, co-
mo fornecimento
multicanal, mas também no-
vos requisitos regulatórios e
de sustentabilidade e novas
demandas dos clientes por
produtos mais personaliza-
dos. Novas tecnologias e ma-
teriais são necessários para
que essas mudanças oco-
rram. A impressão digital é
um daqueles avanços no
mundo das embalagens e no
qual a Nestlé investiu nos últi-
mos anos, observando os de-
senvolvimentos e direcionan-
do-os para as necessidades
específicas de embalagens
de alimentos para seus negó-
cios.

Que privilégio ver como a
secular indústria de im-
pressão "analógica" se rein-
venta "digitalmente" em tão
pouco tempo: a impressão di-
gital levou apenas cerca de
vinte anos para entrar em si
em todos os setores da im-
pressão. Está se tornando re-
al, mesmo na área desafiado-
ra das embalagens de ali-
mentos, onde os volumes,
juntamente com os aspectos
de conformidade, eram outro-
ra considerado inadequado
para o "digital".

Na Nestlé, estamos con-
fiantes de que a impressão
digital é uma tendência de

l o n g o
p r a z o
que foi
susten-
t a d a ,
não apenas uma moda pas-
sageira que desaparecerá;
portanto, a digitalização da
impressão é um passo impor-
tante na reformulação de to-
do o setor de conversão.

Como as últimas expo-
sições da drupa mostraram,
hoje tudo se resume à digita-
lização. Os principais forne-
cedores de impressão estão
bem avançados em seus ro-
teiros digitais, e os operado-
res mais novos estão entran-
do em cena no mesmo ca-
minho. Dito isto, embora a
indústria de impressão digital
seja muito dinâmica, ainda é
bastante fragmentada, espe-
ramos uma fase de consoli-
dação comercial e de merca-
do nos próximos anos, impul-
sionada pela necessidade de
se adaptar às novas necessi-
dades ou usos da tecnologia.
Também estamos testemun-
hando um forte aumento na
impressão de produção, com
a história aparentemente se
repetindo quando a "im-
pressão" retorna à "pro-
dução". Isso tem a ver com a

personalização na fase final -
a personalização que é reali-
zada no final do processo
(voltarei a isso mais tarde).

À medida que nossa jor-
nada avança, à medida que
as tecnologias amadurecem
e os preços caem, sempre
encontraremos novas oportu-
nidades para aproveitar os
benefícios da impressão digi-
tal, de modesta a ousada,
bem como de pequena a
grande. Mas também enfren-
taremos novos requisitos e
barreiras a serem superadas.
Atualmente, prevemos dois
aspectos específicos que são
cada vez mais críticos para a
adoção eficiente da im-
pressão digital:

SUSTENTABILIDADE
O primeiro aspecto tem a

ver com o apoio à necessida-
de de uma produção mais
sustentável. e para o meio
ambiente, e isso inclui pro-
dução de impressão. No nos-
so caso, nos compromete-
mos a usar apenas embala-
gens recicláveis ou reutilizá-

veis até 2025. Para nos aju-
dar a cumprir nosso compro-
misso, estabelecemos o Insti-
tuto Nestlé de Ciência de Em-
balagens, que junto com for-
necedores e outros parceiros
externos está explorando ma-
teriais de embalagem alterna-
tivos. Já podemos prever que
esses materiais, como lami-
nados à base de papel, ten-
ham propriedades de barreira
mais leves em comparação
aos materiais atualmente em
uso. Isso representa um de-
safio para os processos de
impressão relacionados e li-
mitará seu uso. É verdade, é
claro, que as tintas de im-
pressão digital fizeram um
tremendo progresso no aten-
dimento aos requisitos de ali-
mentos e ainda estão melho-
rando significativamente. No
entanto, em novos materiais
de embalagem com proprie-
dades de barreira mais leves,
alguns sistemas de im-
pressão (a combinação de
um processo de impressão,
uma tinta e seu processo de
acabamento) precisarão ser
adaptados para atender aos
nossos rígidos requisitos pa-
ra embalagens de alimentos.
Requisitos adicionais
também afetarão a segmen-
tação, por exemplo, reutili-
zação, reciclagem ou com-
postabil idade. As formu-
lações atuais de tinta, desen-
volvimentos e processos de
acabamento estão prontos
para essa transição? Restam
apenas alguns anos para re-
solver tudo isso; a sustentabi-
lidade está se tornando um
critério primário para a toma-
da de decisões e a indústria
gráfica deve se preparar para
isso.
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drupa Essentials of Print

Impressão digital que permite 
a "fábrica conectada" do futuro

Alvise Cavallari

Diretor do

programa de

impressão digital

corporativa da

Nestlé.
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GESTÃO DE DADOS

O segundo aspecto subja-
cente à promessa da im-
pressão digital tem a ver com
a variabilidade na impressão
(saída) e a flexibilidade na im-
pressão (processo). Os tra-
balhos de impressão estão
cada vez mais relacionados
ao gerenciamento de dados,
pois cada saída é potencial-
mente única, com seus pró-
prios dados variáveis, que
são gerenciados de maneira
flexível em um processo de
impressão ágil. E assim, volto
ao tema da personalização
em estágios avançados, que
aparece em muitas apresen-
tações, artigos de mídia e lite-
ratura sobre impressão digi-
tal. o que isso significa, exa-
tamente? Bem, significa ter a
capacidade de personalizar a
saída no último estágio, o
que, por sua vez, significa
mover as embalagens im-
pressas de uma cadeia de
suprimentos rígida conven-
cional para uma cadeia de
suprimentos em rede, na qual
diferentes participantes po-
dem imprimir diferentes ca-
madas estáticas e variáveis
de um trabalho em um ou
mais lugares. Significa afas-
tar-se de uma abordagem
monolítica, onde os proces-
sos completos de impressão
e conversão são totalmente
terceirizados, em direção a
um modelo em que haverá
uma variedade de opções da
cadeia de suprimentos para
cobrir a ampla variedade de
produtos, modelo de negó-
cios e rotas para o mercado
(variando do suprimento to-
talmente terceirizado à im-
pressão e conversão total-
mente internalizadas, com
abordagens mistas interme-
diárias). Essa é a nossa defi-
nição de variabilidade e flexi-
bilidade, derivada da pro-
dução e personalização de
impressão orientada a dados
em estágios avançados.

Para fazer tudo isso, os
pontos devem ser conecta-
dos, o que significa que os
dados do trabalho de im-
pressão, bem como o proces-
so de impressão e con-
versão, devem se conectar
perfeitamente a um fluxo de
trabalho da cadeia de supri-
mentos integrado de ponta a
ponta. Essa integração e co-
nectividade ocorrem em duas
dimensões, horizontal e verti-
calmente. A integração hori-
zontal envolve a digitalização
progressiva de máquinas e
processos completos de con-
versão, simplificando a repro-
dução, garantindo a corres-
pondência e consistência de
cores. Essa digitalização já
ocorreu no processamento
de imagens e na pré-im-
pressão, está ocorrendo na
impressão e incluirá progres-
sivamente as etapas de de-
coração, corte e dobra e cola-
gem, bem como as etapas de
conversão mais específicas.

A integração vertical está re-
lacionada à impressão e con-
versão de dados. Garante
que a   saída correta seja ob-
tida a partir dos dados corre-
tos em um modelo de pedido
por pedido ou impressão por
pedido. Os dados de engre-
nagem estática e variável de-
vem ser agregados dinamica-
mente, juntamente com da-
dos de produção específicos
de uma ordem de produção,
tornando cada contêiner lite-
ralmente exclusivo, se ne-
cessário.

À primeira vista, esse grau
de integração e conectivida-
de para obter um lote pode
parecer futurista e definitiva-
mente ambicioso, mas a rea-
lidade é que todos os compo-
nentes necessários da tecno-
logia já existem hoje. As ex-
tremidades frontais digitais
extraem ilustrações dinâmi-
cas para a impressora. Os
sistemas de execução de fa-
bricação enviam informações

de produção ou pedido aos
vários ativos em uma linha de
produção. Servidores dedica-
dos garantem funcionalida-
des adicionais, como seriali-
zação ou agregação. Para
cada tipo de dado, existe um
canal dedicado e bem otimi-
zado. Além disso, os padrões
de conectividade estão ama-
durecendo e sendo adotados
para garantir a comunicação
horizontal e vertical entre to-
dos os módulos em um am-
biente de produção. Todos
esses canais, que atualmen-
te são amplamente indepen-
dentes, podem começar a se
interconectar para combinar,
sob demanda, quando ne-
cessário, dados relativos, ex-
traí-los de acordo e eventual-
mente imprimi-los para pro-
duzir cada item de embala-
gem exclusivo.

Os dados são o combustí-
vel das economias atuais, co-
mo as famosas empresas
"GAFA" demonstram de ma-
neira tão rápida e eficiente. A
capacidade de criar, coletar,
gerenciar, combinar, extrair,
analisar, processar e transmi-
tir dados é o que impulsio-
nará as empresas mais efi-
cientes. A impressão não é
mais uma correspondência
precisa de cores e eficiência
do processo. Em vez disso,
trata-se de transmitir infor-
mações digitais que foram fi-
sicamente aplicadas à emba-
lagem a compradores e con-
sumidores. Alguns chamam
isso de realidade combinada,
mas é uma mudança de pa-
radigma, combinada entre
impressão digital e conectivi-
dade. Essa mudança é um
pré-requisito para a persona-
lização, o "santo graal" da
transformação digital em
bens de pacote de consumo
(CPG) e a visualização de sa-
las de produção e fábricas
conectadas do futuro. Espe-
ramos ver muito disso na dru-
pa 2021.



D
epois de mais de 20 anos co-
mo um fabricante indiano líder
de filme PE para embalagem
flexível, em 2016 a Pentaflex

Films LLP, sediada em Ahmedabad (Ín-
dia), tomou a ousada decisão de adi-
cionar impressão ao seu portfólio; e
não apenas isso, mas seguir o caminho
da flexografia, em um mercado tipica-
mente dominado pela rotogravura.

Um ano depois, a mudança tomou
forma concreta como um novo esta-
belecimento em Ahmedabad, lar de
uma nova impressora flexográfica
Bobst CI. Dois anos depois disso, a
Pentaflex conquistou a categoria Sil-
ver com High Honors no Kodak Global
Flexo Innovation Awards - uma con-
quista enorme para uma empresa tão
jovem.

Asahi Photoproducts
lança um novo
processador de placas

A Asahi Pho-
toproducts, uma
empresa espe-
cializada no de-
senvolvimento
de chapas fle-
xográficas para
fotopolímeros, anunciou o lançamento de
um novo processador de chapas, a unida-
de AWP ™ -DEW 4260 PLF. Este é o pri-
meiro processador de lavagem a água
com um processo automatizado de lava-
gem a placa com acabamento UV, abran-
gendo processamento UV, enxágue, se-
cagem e pós-exposição em um sistema.

O sistema foi projetado para poder
usar dois formatos padrão a uma veloci-
dade de aprox. 3-5 placas por hora, se-
jam 1200 x 900 mm (48 x 36 polegadas)
ou 1067 x 1524 mm (42 x 60 polegadas),
o que proporciona à Asahi e a seus clien-
tes uma grande flexibilidade no uso do
equipamento. Além disso, a unidade
AWP ™ -DEW 4260 PLF combina acaba-
mento de lavagem a seco com luz, redu-
zindo a necessidade de intervenção do
operador e possíveis erros associados.
Para clientes que já possuem um kit de
acabamento de luz separado, o AWP ™ -
DEW 4260 PLF está disponível em uma
versão sem essa funcionalidade. Esse
processador combinado é o primeiro sis-
tema incremental de seu tipo e também
apresenta melhor uniformidade pós-ex-
posição UVA / UVC em linha versus siste-
mas offline com bandeja de acabamento
de luz.

Um fornecedor líder de tintas para
impressão em aplicações de embala-
gens e etiquetas, a Siegwerk e a Var-
cotec, especialista em vernizes de im-
pressão sobreposta tecnicamente so-
fisticados, fabricados para a indústria
gráfica, estabeleceram uma parceria
de distribuição para a tecnologia de re-
vestimento antimicrobiano Lock 3. Var-
cotec na região EMEA (Europa, Orien-
te Médio e África). Esse inovador ver-
niz de dispersão é o primeiro do gêne-
ro e foi desenvolvido em cooperação
com uma empresa spin-off afiliada à
Univers Regensburg, Alemanha. A
eficácia antimicrobiana deste produto
já foi confirmada por várias instituições
de teste independentes.

O verniz de sobreimpressão à ba-
se de água Lock 3 permite a desin-
fecção permanente e independente
das superfícies impressas, sob ilumi-

nação ambiente ou à luz do dia. O
bloqueio 3 contém uma substância
especialmente patenteada, que tira
proveito do princípio da fotodinâmica:
o fotocatalisador é ativado pela luz
visível e transfere energia, que absor-
ve o oxigênio ao redor. Esse processo
cria o chamado oxigênio singlete, ma-
tando eficientemente os germes.
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Pentaflex 20 anos depois
abraça a Flexografia

Hanns Martin Kaiser, Vice-Presidente Pa-
per & Board EMEA e Liquid Food Packa-
ging em Siegwerk, e Jens Frings, CEO da
Varcotec. (Siegwerk)

Siegwerk e parceiro da Varcotec



A
Esko, desenvolvedo-

ra global de soluções

integradas de hard-

ware e software para

as indústrias de impressão,

embalagem e etiquetagem, e

a AVT Inspection Systems

Inc. ('AVT'), fornecedora glo-

bal de soluções de inspeção

de impressão, controle de

processo e garantia de quali-

dade, anuncia a integração

de suas operações. Com

efeito imediato, a integração

foi projetada para proporcio-

nar simplicidade e melhor co-

nectividade aos clientes da

Esko e AVT, incorporando

inspeção de qualidade auto-

matizada nas cadeias de va-

lor de embalagens e rotula-

gem conectadas.

A Esko e a AVT já lança-

ram o AutoSet, um link digital

entre o Automation Engine, o

servidor de fluxo de trabalho

de pré-impressão de embala-

gens da Esko e as soluções

100% de inspeção de im-

pressão da AVT. Ao permitir

que o Automation Engine se-

ja configurado com sistemas

de inspeção AVT em impres-

soras digitais convencionais,

além de rebobinadores de

maneira automatizada, esse

desenvolvimento consolidou

o caminho para as duas em-

presas trabalharem juntas.

O Domino lançou um novo

Programa de Leasing. Dessa

maneira, os proprietários de

impressoras de etiquetas, in-

dependentemente do taman-

ho, podem incorporar facil-

mente a impressora digital a

jato de tinta UV para produção

de etiquetas em sua gama de

tecnologias de impressão.

O programa de leasing da

Domino permite que os clien-

tes paguem por sua nova im-

pressora digital de jato de tin-

ta UV Domino N610i por um

período de tempo, geralmen-

te de três a cinco anos,

através de pagamentos men-

sais fixos.

Os proprietários de im-

pressoras de etiquetas verão

que o programa de leasing

interno da Domino oferece

taxas de juros competitivas

geralmente inferiores às ofe-

recidas por bancos ou em-

presas de aluguel de tercei-

ros. Além disso, você lidará

diretamente com o Domino e

não precisará de garantias

pessoais. O leasing pode até

ser estruturado com paga-

mentos diferidos que permi-

tem ao cliente "iniciar" sua

atividade digital ... e construir

gradualmente seu portfólio

de pedidos associados à im-

pressora Domino ... antes de

efetuar o pagamento do pri-

meiro pagamento mensal.

Em 16 de junho, no que

deveria ter sido o primeiro dia

da drupa 2020, a Domino Di-

gital Printing Solutions anun-

ciou o lançamento da impres-

sora a jato de tinta digital de

uma etapa Domino X630i,

fornecida com o conjunto de

tinta aquosa menos AQ95

CMYK, em sua primeira eta-

pa no espaço de impressão

digital ondulado.

O Domino X630i é uma

nova solução de impressão a

jato de tinta digital projetada

para produção diária de pa-

pelão ondulado, permitindo

que as impressoras de caixas

de papelão ondulado impri-

mam com configuração míni-

ma e tempo de desperdício,

melhorando significativamen-

te a produtividade geral da

planta.

O X630i altamente auto-

matizado é baseado na com-

provada e confiável platafor-

ma de jato de tinta Genera-

tion 6 da Domino, que se

aproxima de 1.000 insta-

lações industriais em todo o

mundo. Oferece velocidades

de até 75 m / min (246 pés /

min), resolução de impressão

de 600 x 600 dpi e uma área

máxima de impressão de

3000 mm x 1345 mm (118 "x

53"). O X630i é enviado com t

o conjunto de tinta aquosa

Domino AQ95 CMYK, que in-

corpora o i-Tech PolyM. Ba-

seado em partículas micropo-

liméricas exclusivas, o i-Tech

PolyM foi projetado para im-

primir em substratos corruga-

dos, sem revestimento e sem

a necessidade de aplicar um

primer separado ou mesmo

um agente adesivo. Além dis-

so, também é adequado para

muitas aplicações de embala-

gens de alimentos não dire-

tas que cumprem com a Por-

taria Suíça, Nestlé e EuPIA.

Outros componentes in-

corporados da i-Tech incluem

o sistema de circulação de

tinta i-Tech ActiFlow, a es-

tação de limpeza e tampa-

gem automática da cabeça

de impressão i-Tech Clean-

Cap e o alinhamento automá-

tico da cabeça de impressão

i-Tech StitchLink. A auto-

mação fornece um processo

mais controlado com inter-

venção e manutenção míni-

mas do operador e tempos

de configuração reduzidos.
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Esko e AVT integram suas operações
Mattias Byström, presidente
de negócios de embalagens e
cores da Danaher (Pantone,
Esko e X-Rite).

Domino lança programa de leasing para sua impressora N610i

Domino lança a impressora X630i para papelão ondulado
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A
Gráfica São Ro-
que de Bento
Gonçalves (RS)
participou de uma
ação beneficente

encabeçada pelo Instituto
Federal do Rio Grande do
Sul. A região, conhecida pe-
los seus vinhos, também se
tornou case no auxílio à pre-

venção contra o Covid-19
por meio de uma iniciativa
que, mediante tecnologia do
IFRS, transformou vinho em
álcool 70%, posteriormente
doado para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde bento-
gonçalvense. Os rótulos dos
produtos foram impressos
com a tecnologia digital da

AccurioLabel 190.
Este é mais um exemplo

do uso da criatividade e da
tecnologia em prol do bem-
estar e da proteção da vida.

A empresa, que iniciou
suas atividades em agosto de
1995, entrou para o segmen-
to flexográfico cinco anos de-
pois, em 2000, produzindo

apenas etiquetas para im-
pressão térmica. Em janeiro
de 2005, com a mudança pa-
ra o prédio novo e maior es-
paço físico, ingressou no
mercado de rótulos. Hoje,
conta com 2100 m2 de área
física e transforma em média
de 150 mil m2 de autoadesi-
vos mensalmente.

A Summa anuncia o
lançamento de seu novo si-
te, mais atraente e amigável
ao cliente. Oferece uma no-
va experiência on-line a pes-
soas ativas nas indústrias
de sinalização e exibição,
embalagens, têxtil e indus-
trial. Além disso, a Summa
agora possui o nome de
domínio www.summa.com.

Com o novo site, a Sum-
ma quer estar mais próxima
de seus usuários e oferecer

uma experiência on-line que
agrega valor. Por isso, a
Summa transformou seu si-

te tradicional voltado para
produtos em uma platafor-
ma dinâmica. Essa platafor-

ma compartilha idéias sobre
tópicos e aplicativos especí-
ficos do setor. É também
uma plataforma que fornece
conselhos específicos so-
bre produtos e exemplos
inspiradores para os usuá-
rios. A nova estrutura é ba-
seada nos quatro principais
grupos de clientes da Sum-
ma. Esse formato ajuda os
visitantes a obter conteúdo
relevante em sua área de
negócios.

Rótulos impressos na AccurioLabel 190.

Gráfica São Roque usa tecnologia digital para

produzir rótulos em ação de prevenção ao Covid-19

Summa reforça sua presença online com summa.com



A
Xeikon lançou uma nova má-

quina de impressão de etique-

tas digitais baseada na tecnolo-

gia Cheetah 2.0 de ponta. Em

um momento em que a demanda por

personalização em massa está cres-

cendo, os prazos de entrega são reduzi-

dos e os produtos estão diversificando,

a nova impressora digital de etiquetas

Xeikon CX300 torna-se uma solução

inovadora que mantém os conversores

de etiquetas e seus clientes gerenciado-

res de marcas na vanguarda de uma

indústria em constante mudança. . A

tecnologia Cheetah 2.0 é baseada na

arquitetura de impressão escalável e

comprovada da Xeikon, que inclui cinco

estações de impressão e um processo

rotativo completo com um comprimento

de repetição variável.

Primeiro cliente
EcoLeaf da Kolbe-
Coloco Actega

A Actega Metal Print anunciou que

o especialista em impressão alemão

Kolbe-Coloco Spezialdruck será o pri-

meiro cliente beta do mundo a testar

sua revolucionária, sustentável e

econômica tecnologia de metali-

zação, EcoLeaf. A empresa, focada

em aplicações sofisticadas, utilizará a

nova solução para imprimir enfeites

metálicos em etiquetas autoadesivas.

O fator chave para a decisão da em-

presa foi a erradicação das folhas e

suas vantagens de sustentabilidade.

A base do EcoLeaf é um pigmento

prateado que pode ser sobreposto,

resultando em um arco-íris de cores

metálicas, incluindo ouro. Integrado

on-line em impressoras analógicas,

impressoras digitais ou equipamentos

de acabamento, novos ou adaptados

aos equipamentos existentes, o Eco-

Leaf consiste em uma imagem de uni-

dade impressa e uma unidade de me-

talização que aplica apenas a quanti-

dade precisa e necessária de metal à

imagem da unidade.

"Prêmio Arca de
Ouro"

O júri do ARCA Awards concedeu

doze obras à mais alta distinção, dan-

do-lhes o ARCA GOLD Award, o

maior reconhecimento de embala-

gens na Espanha e em Portugal. As

obras premiadas destacaram-se por

sua originalidade, design cuidadoso e

por sua abordagem inovadora.

Empresas conhecidas e prestigia-

das e também pequenos estúdios de

design demonstraram o alto nível exis-

tente em nosso país para enfrentar pro-

jetos de todos os tipos, tanto para o se-

tor de alimentos e bebidas, como para

o setor de farmácia e beleza ou para

embalagens Premium, entre outras ca-

tegorias reconhecidas na chamada.

A Metsä Board proje-

tou a embalagem do Arc-

tic Blue Gin com um im-

pressionante design ho-

lográfico inspirado na au-

rora boreal. A empresa

finlandesa Arctic Brands

Group encomendou ao

Metsä Board o design da

embalagem usando a

caixa dobrável leve MetsäBoard Pro

FBB Bright.

A Metsä Board projetou a estrutura

da embalagem, gráfi-

cos e gravuras origi-

nais. A imagem da

Northern Lights foi

criada imprimindo no

Envirofoil®, que é um

efeito holográfico

metálico sem plástico,

criado pela fabricante

de papel Hazen, e usa

1% do alumínio em laminados tradi-

cionais, tornando-o econômico e

ecológico. 

Miraclon, onde as soluções Kodak

Flexcel ganham vida, recebeu o prêmio

FTA de inovação técnica pela solução

Kodak Flexcel NX Ultra equipada com a

tecnologia Kodak Ultra Clean, repre-

sentando uma abordagem inovadora e

inovadora à tecnologia de fabricação

de chapas flexográficas. aquoso.

A Flexcel NX Ultra Solution é a pri-

meira solução aquosa a criar chapas

flexográficas consistentes e de alto de-

sempenho em alto volume e em um

ambiente de baixa manutenção, permi-

tindo que as gráficas tirem proveito

máximo dos benefícios de desempen-

ho das chapas Flexcel NX sem a ne-

cessidade de solventes em processa-

mento.
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Xeikon apresenta nova impressora
digital de etiquetas de alta qualidade

Metsä Board projeta o novo container
Arctic Blue Gin

Miraclon
recebe o
Prêmio FTA 
de Inovação
Técnica



Visão industrial da BOBST

Digitalize, automatize e conecte: 
o eixo central da produção de embalagens

A
comunidade do se-

tor de embalagens

está enfrentando a

situação sem pre-

cedentes do Coro-

navírus (COVID-19) com

urgência e com a firme con-

vicção da necessidade de cui-

dar de todos nós. Isso vai aca-

bar. Agora que muitas pesso-

as trabalham em casa, quere-

mos fornecer conteúdo sobre

os equipamentos, sistemas e

processos que apresentaría-

mos nos próximos meses, pa-

ra eles possam descobrir o

que há de novo e o que plane-

jamos apresentar em breve,

para que eles pode planejar

com antecedência seu exercí-

cio.

Proprietários de marcas e

empresas de conversão conti-

nuarão trabalhando sob

pressão, e desta vez mais do

que nunca. Nosso setor en-

frenta uma série de desafios,

como velocidade de merchan-

dising, comércio eletrônico e

sustentabilidade. Cada um

desses desafios apresenta

várias oportunidades para a

produção de embalagens.

Os fornecedores de equi-

pamentos e serviços de em-

balagem para embalagens

estão liderando a transfor-

mação necessária da indús-

tria. Forjamos essa transfor-

mação em torno de quatro pi-

lares fundamentais: conectivi-

dade, digitalização, auto-

mação e sustentabilidade.

Toda a cadeia de pro-

dução deve ganhar agilidade

e flexibilidade. Em todo o fluxo

de trabalho de produção, a to-

mada de decisões é rápida e

baseada em fatos. Estamos

entrando em uma era na qual

os sistemas conectados com-

partilharão dados ao longo de

todo o processo de produção,

para operações mais rápidas

e precisas timization.

Desde o arquivo de design

inicial até a etiqueta ou caixa

final produzida, todas as eta-

pas da produção de embala-

gens serão interconectadas.

Uma mudança na fase de pro-

jeto, seja ele de formato ou es-

trutural, será comunicada a to-

das as etapas subsequentes.

Tarefas específicas em cada

fase do processo, como im-

pressão, corte e dobra, serão

automatizadas com soluções

digitalizadas, que permitirão

cumprir prazos mais aperta-

dos.

ATÉ ONDE CHEGAMOS E ATÉ ONDE AIN-
DA TEMOS QUE IR?

A transformação digital

está acontecendo em diferen-

tes velocidades na indústria

de embalagens. Existe um

consenso de que as etiquetas

abriram o caminho e, após um

início lento, mais impressoras

digitais de etiquetas estão

sendo vendidas do que as im-

pressoras convencionais. Isso

ocorre porque, na indústria de

etiquetas, chegamos a um

momento em que as soluções

digitais podem fornecer resul-

tados com qualidade, produti-

vidade e nível de custo que

são agradavelmente com-

paráveis às impressoras con-

vencionais. Além disso - e isso

é algo que vale a pena apre-

ciar - as etiquetas são menos

complexas de produzir do que

embalagens flexíveis, papelão

dobrável e caixas de papelão

ondulado. A indústria de eti-

quetas estabeleceu o padrão

para outras indústrias segui-

rem, cada uma com seus res-

pectivos componentes.

"Na indústria de etiquetas,

a conectividade ea digitali-

zação tornaram possível o

progresso real", explicou Ch-

ristian Zeller, diretor de marke-

ting de soluções flexíveis para

etiquetas e embalagens. "En-

tre outras coisas, agora você

pode acompanhar a qualidade

de todas as etiquetas produzi-

das comparando o resultado

com o PDF original, em qual-

quer tecnologia: digital, híbri-

da ou flexográfica".

RUMO A UM FLUXO DE TRABALHO TO-
TALMENTE AUTOMATIZADO

"A digitalização dos proce-

dimentos de impressão é o

elemento mais visível na

indústria de embalagens", dis-

se Jean-Pascal Bobst, CEO

do Bobst Group. "Nos próxi-

mos anos, certamente assisti-

remos a uma grande acele-

ração da impressão digital.

Enquanto contamos com so-

luções, o grande desafio para

as empresas de impressão e

conversão não são as pró-

prias máquinas de impressão,

mas todo o fluxo de trabalho

que acompanha a con-

versão".

"Na BOBST, temos um flu-

xo de trabalho totalmente au-

tomatizado e controlado de ar-

quivo para etiqueta, sacola ou

caixa final, e essa solução

atende às necessidades dos

proprietários de marcas e em-

presas de conversão. Com as

inovações concluídas até o

momento e as que o BOBST e

outros parceiros do setor

trarão, estamos caminhando

na direção certa ", acrescen-

tou Jean-Pascal Bobst.

A PRODUÇÃO DA EMBALAGEM 4.0 EXI-
GIRÁ UMA MUDANÇA DE MENTALIDADE

Em um mundo mais auto-

matizado, focaremos menos

no como e mais no quê. Isso

requer uma mudança funda-

mental nos tipos de pessoas e

qualificações necessárias ao

longo do fluxo de trabalho. As

informações fornecidas pelas

máquinas exigirão que os

operadores tenham uma visão

global de todo o processo e

não se especializem mais em

uma tarefa técnica específica.

O BOBST está bem ciente

dessa mudança fundamental

e oferece treinamento e um

pacote de aplicativos eficaz

para auxiliar os operadores.

O conhecimento e a proxi-

midade humanos continuarão

sendo necessários. Mas, em

vez de se concentrar em tare-

fas técnicas ou manuais repe-

titivas, a contribuição humana

se baseará na agregação de

valor à produção de embala-

gens melhor e mais automati-

zada.
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A
Fortnum and Mason, uma das varejis-

tas mais reconhecidas de Londres e

dona da loja gourmet mais icônica da

capital, recorreu à William Say & Co e

à Acuity B1 da Fujifilm para produzir uma pe-

quena quantidade de latas de alta qualidade

para exibição na loja. A empresa precisava de

uma execução personalizada de latas de metal

impressas de alta qualidade para apresentar

sua linha de chocolates quentes de luxo.

Era essencial combinar a cor com pre-

cisão e obter um acabamento de qualidade

extraordinário; No entanto, o principal desa-

fio que a William Say & Co teve que enfren-

tar foi fazê-lo com uma tiragem muito curta.

Utilizando uma impressora a jato de tinta

Acuity B1 de demonstração nas instalações

da Fujifilm em Broadstairs, foi impressa a

quantidade limitada de chapas metálicas de

alta qualidade necessárias.

Chapa flexográfica
AFP Leggero

A Asahi Photoproducts anun-

ciou a disponibilidade de uma no-

va chapa. As placas Asahi AFP -

Leggero com tecnologia Clean-

Print foram especialmente proje-

tadas para impressão em pa-

pelão ondulado de qualidade in-

ferior. Essa chapa é muito lisa e

permite imprimir sem contato pa-

ra não danificar o papelão. Além

disso, oferece boa densidade de

tinta para minimizar a formação

de ondas e é ideal para apli-

cações de papelão ondulado, co-

mo bandejas de frutas ou im-

pressão de logotipo de uma cor.

Dada a evidência de mu-

dança na sociedade, um d

consumo, com uma clara

evolução em direção à sus-

tentabilidade, a Etygraf, em-

presa especializada em eti-

quetas autoadesivas, sabe

que a rotulagem ecológica é

a melhor carta de apresen-

tação de um produto.

"Nascem cada vez mais

marcas orgânicas e vega-

nas, isso vem de uma mu-

dança na sociedade e no

consumo. Sem dúvida, a

embalagem deve atender às

necessidades desses con-

sumidores, com novos ma-

teriais na embalagem ", diz

David Baldoví, chefe de mar-

keting e comunicação da

Etygraf. Necessidades que

se refletem na rotulagem de

produtos com a presença

cada vez mais notável de

materiais chamados "sem

papel", nos quais sua origem

não é uma árvore, vegetais,

minerais ... além de mate-

riais reciclados. "A sustenta-

bilidade também leva ao uso

contínuo de papel, já que

quatro árvores são planta-

das para cada corte de árvo-

re, como fazem alguns de

nossos fornecedores", diz

Baldoví.

Mas a personalização é a

chave para criar e subse-

quentemente produzir uma

etiqueta. Na Etygraf, eles

apontam que tanto o embele-

zamento - uso de chapas es-

peciais, micro-relevos, tintas

especiais e acabamentos de

serigrafia - quanto a persona-

lização são os requisitos mais

exigidos entre seus clientes,

este segundo presente não

apenas na impressão, mas

também em chapas estam-

pagem, bem como em verni-

zes, na simulação de texturas

variáveis e também no corte a

laser. A tendência atual é a

combinação desses dois as-

pectos (embelezamento e

personalização), juntamente

com processos que promo-

vem eficiência no consumo e

a introdução de materiais re-

ciclados.

A Etygraf, em seu com-

promisso com a reciclagem

de materiais e a sustentabili-

dade em seus processos,

possui os certificados ISO

9001 (Quality Management),

BRC (British Retail Consor-

tium) e FSC (Forest Ste-

wardship Council). Além dis-

so, a empresa iniciou a im-

plementação do Lean Manu-

facturing por volta do ano de

2017, um sistema de geren-

ciamento de negócios que

busca evitar desperdícios

em todos os níveis.
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V   Fortnum e Mason vão para a
impressora a jato de tinta Fujifilm Acuity

Etiquetado sustentável é a melhor carta de apresentação de um produto



A
d e m a n d a

crescente

dos clien-

tes, bem

como as melhorias

de qualidade e velo-

cidade, estão acele-

rando a produção

de impressão de

embalagens. As pri-

meiras linhas de im-

pressão e conversão total-

mente digitais para produção

de embalagens nascerão em

alguns anos.

A PRIMEIRA RAZÃO

Nos últimos vinte anos, a

impressão digital de etiquetas

surgiu e cresceu. Hoje, cada

segunda impressora está

equipada com motores eletro-

fotográficos ou cabeças de ja-

to de tinta. Isso não é surpre-

endente, porque as vantagens

das tecnologias digitais atuais

são fortes, por exemplo, a im-

pressão de curto prazo a um

custo viável agora é uma reali-

dade (em comparação com

processos tradicionais como

flexografia ou offset), um fator

de sucesso coincidente. e é

totalmente compatível com a

tendência de ciclos de vida ca-

da vez mais curtos dos produ-

tos de consumo. Agora é real-

mente a hora da embalagem

entrar no mundo digital. Ob-

viamente, o número de im-

pressoras digitais vendidas

nesse novo segmento ainda é

muito menor que o número de

impressoras vendidas para

produção de etiquetas, mas

tudo sugere que é apenas

uma questão de tempo.

O aumento da demanda

dos clientes influencia as em-

presas e as leva a diferenciar,

individualizar e personalizar

seus produtos. A Coca-Cola

viu um exemplo disso desde o

início, com Coke Light e Coke

Zero. Suas linhas agora se ex-

pandiram significa-

tivamente, e a Co-

ca-Cola agora pode

ser adquirida sem

açúcar, sem cafeí-

na ou aromatizada

com framboesa,

baunilha e limão

sem açúcar. Todos

esses produtos são

submontados em

dezenas de tamanhos e for-

matos (33cl, 1l, 1,25l, 1,5l, em

garrafas PET, em vidro, em la-

tas). Este é apenas um exem-

plo de como uma marca está

usando a proliferação de pro-

dutos a seu favor.

Os consumidores indivi-

duais estão se tornando mais

específicos ... devem oferecer

produtos que atendam às

suas necessidades. "Compar-

tilhar uma Coca-Cola" de-

monstrou o sucesso da perso-

nalização e das versões em

massa, depois de explorar

com sucesso a mentalidade

da geração milenar e estender

a mão ao movimento "eu, eu e

eu". "Compartilhar uma Coca-

Cola" é sem dúvida o exemplo

mais bem-sucedido, no entan-

to, não é difícil encontrar uma

infinidade de outras marcas

que já oferecem seus produ-

tos em uma ampla gama de

subitens vendidos em diferen-

tes países em vários formatos

ou apresentações. Essa revo-

lução de embalagens já co-

meçou e afeta não apenas as

grandes empresas, mas

também os pequenos produ-

tores de produtos como

geléias, bebidas energéticas

ou cremes para o cuidado da

pele. Acrescente a isso a as-

censão do comércio eletrôni-

co e, com ele, o início da pro-

dução sob demanda. A Kro-

nes, uma das principais em-

presas de engarrafamento,

apresentou em setembro de

2017 o "Bottling on Demand"

na Drinktec em Munique (Ale-

manha), um conceito de pro-

dução e embalagem sob de-

manda, que permite que cada

consumidor individual solicite

uma bebida personalizada

com sabor - laranja Por exem-

plo , em um formato de garra-

fa de vidro de 50cl, que é en-

viado em uma embalagem de

1, 4 ou 6, conforme desejado

pelo consumidor.

Você pode imaginar em-

presas de iogurte oferecendo

pedidos on-line dos principais

clientes, permitindo que eles

criem seu próprio pacote múl-

tiplo, apresentando apenas os

sabores que eles gostam. Mil-

hares de outros produtos po-

deriam um dia ser produzidos

e vendidos dessa maneira

também, um método já usado

com freqüência na indústria

automotiva para reduzir os

custos de estoque. Graças à

embalagem digital, os produ-

tos podem ser fabricados sob

demanda. Aproveitando os

métodos digitais, as marcas e

seus fornecedores de im-

pressão poderão testar novos

produtos no mercado, usando

tiragens flexíveis para limitar

riscos e custos excessivos.

A SEGUNDA RAZÃO

A segunda razão para

acreditar que a impressão di-

gital se desenvolverá em bre-

ve em todas as embalagens

depende da tecnologia. Na úl-

tima década, grandes melho-

rias foram feitas na qualidade

da impressão. Seja em eletro-

fotografia ou jato de tinta, os

resultados em termos de reso-

lução são impressionantes:

eles aumentam de 600 para

1200 dpi. Essa é uma qualida-

de tão boa que apenas um

bom olho pode distinguir uma

representação offset de uma

representação digital. Depois,

há a velocidade de impressão

que também acelerou. O HP

Indigo liderou o caminho em

2012 com impressoras digitais

como HP Indigo 20000 e

30000, respectivamente, dedi-

cadas a folhas de filme e pa-

pelão. Pode atingir velocida-

des de 34m / min em 4 cores

(até 45m / min no modo de

emulação de 3 cores) com

20.000 e 3.450 folhas / hora

no modo de 4 cores (até 4.600

folhas / h no modo de emu-

lação) com 30.000 Ultima-

mente, o jato de tinta reagiu e

foi atualizado. Exemplos in-

cluem a Fujifilm Jet Press

750S, lançada em setembro

de 2018, capaz de imprimir

3.600 folhas / hora em 4 co-

res, alegando ser a impresso-

ra digital de 4 cores mais rápi-

da do mercado no formato B2.

Em termos de impressão de

bobinas, a Kodak se orgulha

de ser a única a atingir uma

velocidade de 300 m / min, pa-

ra uma resolução de 600 dpi

de largura, ou seja, em bobi-

nas de 650 mm usando a tec-

nologia Stream que está de-

senvolvendo com integrado-

res como Uteco. A empresa

americana, que possui custos

operacionais "muito competiti-

vos" em comparação à eletro-

fotografia, anunciou para a

próxima drupa a resolução de

1200 dpi com a tecnologia Ul-

trastream. Acima de tudo,

graças à sua velocidade de

impressão, ele pode competir

diretamente com os proces-

sos tradicionais. "Calculamos

que até 20.000 metros qua-

drados são mais benéficos

para o uso do jato de tinta, até

a flexografia ser mais rentá-

vel", disse Dan Denofsky, di-

retor de associações de OEM

da divisão digital. Para colocar

isso em contexto, até recente-

mente, o cruzamento para

curvas digitais / convencionais

não excedia 10.000 m2. 
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Drupa Essentials of Print

Impressão digital, de sólido a sólido na embalagem

Tiziano Polito

Revista Emballages.



A Toshiba
Tec na Espan-
ha acaba de
lançar uma no-
va série de im-
p r e s s o r a s
portáteis de eti-
quetas de de-
s e m p e n h o
avançado, co-
mo carregamento inteligen-
te e velocidade de im-
pressão 50% maior que os
modelos anteriores. Cha-
mada de B-FP2D, a nova
série tem como alvo setores
que precisam ser capazes
de imprimir etiquetas e tí-

quetes em movi-
mento. O au-
mento da veloci-
dade em 50%
em comparação
com a geração
anterior, permite
imprimir até 152
mm / s. Ele
também inclui o

módulo de descamação co-
mo padrão para facilitar o
trabalho do usuário com
uma mão livre, pois quando
a etiqueta removida pela
própria impressora é remo-
vida, o seguinte é impresso
automaticamente.

Onde o ge-
renciamento de
cores agora é
amplamente au-
tomatizado e pa-
dronizado para os processos
tradicionais de impressão em
quatro cores, a demanda por
impressão com um espaço
de cores expandido, também
conhecido como 'Extended
Color Gamut' (ou ECG), está
aumentando constantemen-
te. O ECG alcança um resul-
tado de impressão mais vi-
brante e pode substituir a ne-
cessidade de cores exatas.
Isso é especialmente interes-
sante para embalagens e im-
pressão digital. Esses pro-

cessos multicolo-
ridos relativa-
mente novos ge-
ralmente apre-
sentam melhores

resultados e mais eficiência.
O segundo Fórum Fogra

Multicolor ocorreu em 2019.
Sete fornecedores de so-
luções receberam desafios
de gerenciamento de cores e
foram convidados a apresen-
tar seus resultados e so-
luções, demonstrando suas
mais recentes tecnologias. A
GMG resolveu as tarefas
usando as versões atuais do
GMG OpenColor, GMG Co-
lorServer, GMG ColorProof e
GMG ColorPlugin.
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Nas tecnologias folha a fol-
ha, que hoje muitos jogadores
colocam em 5.000 folhas, po-
de chegar a 10.000 folhas. O
atual equilíbrio do setor está
começando a ser desafiado, à
medida que a impressão digi-
tal, por muito tempo limitada a
pequenas tiragens, está evo-
luindo para tiragens mais lon-
gas e trabalhos de impressão
cada vez maiores. Essa mu-
dança de paradigma também
se deve ao fato de o mercado
não ser mais o território de es-
pecialistas. A introdução da
grande impressora digital tra-
dicional, como Koenig &
Bauer, Heidelberg ou Bobst,
diversifica a oferta de im-
pressão, aumenta a con-
corrência e diminui os preços.
Acima de tudo, o advento des-
ses fabricantes em geral traz
informações de impressão e o
controle necessário em tira-
gens médias e longas. Impri-
mir em si não é tudo: para
acelerar em uma máquina,
você também precisa saber
como segurar e puxar a folha
ou o carretel, e os grandes fa-
bricantes de impressoras
também sabem como fazê-lo.

A TERCEIRA RAZÃO

A terceira razão pela qual
acreditamos que o digital
continuará se desenvolvendo
é o processo de embeleza-
mento e conversão. Quando
se trata de etiquetas ou em-
balagens, a adição de ouro e
estampagem é frequente-
mente uma exigência do
cliente, um exemplo do que
seria o mercado de perfumes
e artigos de luxo. Isso
também pode ser visto no
mercado de massa, como
evidenciado por certas eti-
quetas de cerveja ou nas em-
balagens de produtos de
confeitaria de alta qualidade.
Em breve, hologramas e
marcas invisíveis serão adi-
cionados esteticamente co-
mo um meio de combater a
falsificação e evitar negócios
paralelos. Alguns mercados
como farmácia e tabaco são
muito exigentes nesse senti-
do. Em breve, pode ser ne-
cessário imprimir antenas
RFID com tintas metálicas
para aprimorar a experiência
de embalagem e marca, para
torná-la mais comunicativa
do que a oferecida atualmen-

te com os códigos QR. Não
se pode esquecer que as em-
balagens oferecidas hoje já
foram enriquecidas com uma
gama muito interessante de
tecnologias de empresas co-
mo Scodix e MGI, que podem
aprimorar digitalmente as em-
balagens dos clientes com
efeitos visuais e táteis (estam-
pagem, metalização, Verniz
3D) alcançado com velocida-
des de 4000 a 5000 folhas /
hora. Ao cortar e dobrar, a
Highcon faz o mesmo com
um processo que chega a
5000 folhas / hora.

Embora isso ainda não
seja uma realidade, pode-
mos prever facilmente, a cur-
to prazo, o aparecimento de
linhas completas onde o ma-
terial (filme, papel, folha ou
rolo de papelão ondulado ou
complexo) é impresso, em-
belezado, depois cortado e
tudo isso sucessivamente. É
implementado no contexto
de um processo 100% digital.
Isso será crucial economica-
mente viável em tiragens de
20.000 m2 ou 20.000 folhas.
Além desse volume, conti-
nuará sendo mais viável

usando tecnologias flexográ-
ficas ou offset.

No entanto, essa revolução
na produção de embalagens
exigirá que Os conversores de
embalagens revisam todo o
sistema da cadeia de supri-
mentos. Com execuções cada
vez mais diversificadas, pe-
quenas, médias ou grandes,
isso exigirá a revisão de vários
fluxos, materiais, consumíveis
e produtos acabados que são
completamente diferentes dos
atuais. Serão necessários in-
vestimentos em TI e também
em pessoas (com novas habi-
lidades). É o gerenciamento
da mudança de "A para Z",
tanto dos conversores quanto
de seus clientes.

RESUMO
"Os consumidores indivi-

duais estão se tornando mais
individuais ... Os produtos
que atendem às suas neces-
sidades devem ser ofereci-
dos. [...] Essa revolução na
produção de embalagens
exigirá que os conversores
de embalagens analisem to-
do o sistema da cadeia de
suprimentos. "

Toshiba lança impressora de
etiquetas portátil

GMG no Fórum Multicolor da Fogra



A
queles que
se envol-
vem em
p r o d u t o s

falsificados estão
melhorando de ma-
neira alarmante as
reproduções de
marcas conhecidas,
alcançando uma
maior penetração
no mercado e tor-
nando cada vez
mais difícil detectá-
las. Esse é um gran-
de problema para fabricantes
e consumidores, e sua magni-
tude está aumentando.

Produtos falsificados po-
dem representar um alto risco.
A reprodução da rotulagem,
que em muitos casos é quase
indistinguível da dos produtos
originais, dá uma aparência
autêntica.

Atualmente, o comércio de
produtos falsificados repre-
senta 3% de todas as tran-
sações internacionais, avalia-
das em US $ 509 bilhões.
Além disso, o último relatório
alfandegário da UE indica um
fato preocupante: 34% dos
produtos falsificados detecta-
dos em 2018 podem causar
danos aos consumidores.

Além da indústria de ali-
mentos e álcool, existem mui-
tos outros setores vulneráveis
expostos a imitações. Aproxi-
madamente 62% dos medica-
mentos comprados pela Inter-
net são ilegais, de acordo com
a Aliança Européia para Aces-
so a Medicamentos Seguros.
Esse número continua au-
mentando, o que significa que
as marcas precisam pensar
rapidamente sobre como lidar
com esse problema. A intro-
dução de regulamentos mais
rígidos, como os códigos ex-
clusivos de identificação de
produtos, impostos pelo Re-
gulamento da UE sobre dispo-
sitivos médicos, que entrará
em vigor em maio de 2020, é
um grande passo para com-

bater a venda de
produtos falsifica-
dos na União Euro-
peia. No entanto,
um problema com-
plexo requer uma
decisão sofisticada.

A boa notícia é
que temos a tecno-
logia para ajudar os
fabricantes na luta
contra os falsifica-
dores. Bart Vanste-
enkiste, Diretor In-
ternacional de De-

senvolvimento Farmacêutico
da Domino Printing Sciences
plc, explica os diferentes as-
pectos das embalagens pro-
pensas à falsificação e como
impedir que isso aconteça.

CODIFICAÇÃO PARA RASTREABILIDADE

O combate à falsificação
depende de codificação e
marcação eficientes de produ-
tos e embalagens, legíveis em
todas as etapas da cadeia de
suprimentos; criptografia ro-
busta que pode ser lida por to-
das as partes envolvidas no
processo. A primeira etapa no
gerenciamento de falsifi-
cações é garantir a qualidade
do produto, começando com a
aparência de todas as im-
pressões, incluindo o código
de rastreabilidade e a data. A
tecnologia de codificação
atual facilita a aplicação de có-
digos de rastreabilidade, co-
mo o código de identificação
exclusivo, a uma enorme va-
riedade de materiais sem afe-
tar as velocidades de pro-
dução, o que tem um grande
impacto nos resultados finais.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA

Muitas vezes, as embala-
gens nos pontos de venda
têm como objetivo ajudar um
produto a se destacar nas pra-
teleiras dos supermercados,
mas elas também podem aju-
dar a combater a falsificação?
Talvez. É improvável que os
falsificadores reproduzam em-

balagens secundárias ou ter-
ciárias. Portanto, a embala-
gem secundária não é apenas
um veículo para reivindicar a
identidade da marca, mas um
meio de garantir ao cliente a
autenticidade do produto.

CÓDIGOS QR
Adicionar códigos legíveis

por smartphones à embala-
gem de um produto é barato e
simples. Além disso, permite
verificar a autenticidade dos
produtos. Uma simples digita-
lização com um smartphone
pode levar os consumidores a
um site em que a proveniência
de um produto é exibida. Ou
sendo mais complexo: embo-
ra os falsificadores possam
adicionar facilmente seus pró-
prios códigos QR a dispositi-
vos médicos falsificados, eles
não seriam capazes de criar
um sistema de codificação
que indexaria seus produtos e
levaria os consumidores ao
seu site oficial. Isso exigiria in-
vadir toda a sua infraestrutura
de TI. Os códigos legíveis pa-
ra smartphones também têm
a vantagem de oferecer às
marcas uma maneira nova e
personalizada de se relacio-
nar com os clientes.

As etiquetas  GS1 estão
começando a ser amplamente
utilizados no setor de saúde,
pois permitem que os usuá-
rios obtenham muito mais da-
dos com o mesmo código. É
uma maneira de melhorar a
qualidade e a segurança dos
cuidados, não apenas para o
consumidor, mas também pa-
ra o proprietário da marca.
Quando o usuário final digitali-
za o rótulo, um alerta pode ser

enviado ao proprietário origi-
nal da marca para obter có-
pias da embalagem, permitin-
do identificar quando e onde
as falsificações estão em cir-
culação e tomar medidas.

MARCADO COM TEXTURAS

A magnitude do problema
da falsificação está aumentan-
do principalmente porque a
tecnologia permitiu que os fal-
sificadores reproduzissem as
etiquetas de garrafas das mar-
cas do fabricante de maneira
mais barata e fácil. Outra ma-
neira de imitar difícil é investir
em etiquetas premium que os
falsificadores acham muito
mais convincentemente difícil
de imitar, como etiquetar com
texturas.

EMBALAGEM INVIOLÁVEL

A indústria médica
freqüentemente usa embala-
gens à prova de adulteração,
portanto, técnicas semelhan-
tes podem ser usadas para
evitar adulterações em produ-
tos farmacêuticos. A combi-
nação de vedação à prova de
violação e autenticação exclu-
siva de número de código de
barras é a melhor maneira de
fornecer uma prova quase in-
falível da confiabilidade de
seus produtos, tanto para
você quanto para o fabricante
e para os pacientes.

No mercado atual, as efi-
ciências exigidas da cadeia de
suprimentos exigem maior
produtividade, por isso é cru-
cial que a solução de mar-
cação e codificação não dimi-
nua a velocidade da pro-
dução. A tecnologia de codifi-
cação, marcação e rotulagem
desempenha um papel impor-
tante no processo de pro-
dução de inúmeros produtos.
Esses exemplos mostram co-
mo as marcas podem adaptar
seus processos de impressão
para combater as dificuldades
em constante mudança cria-
das pelos falsificadores.
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Combate à contrafação

É cada vez mais difícil detectar embalagens falsificadas?

Bart Vansteenkiste

Diretor Internacional

de Desenvolvimento

Farmacêutico da

Domino Printing

Sciences 
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