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J
orge Maldonado, diretor da Vima
Graphics, será o diretor do maior
evento de impressão das Américas, a
ExpoPrint Latin America 2022.

Maldonado conta como foi receber o
convite: "Foi muito gratificante. Na Afeigraf,
desenvolvemos projetos com base em gru-
pos de trabalho, o que gera resultados posi-
tivos. Entre eles, estão o boletim econômico
trimestral e o aprimoramento nas ações de
marketing. Queremos seguir trabalhando
nos próximos anos com esse mesmo siste-
ma, atuando em grupo de forma organiza-
da, com um sistema de administração de
projetos personalizado".

O diretor explica que, entre os grupos de
trabalho criados, está o focado na Expo-
Print Latin America. "Tenho clientes por to-
da a América Latina e sei quais são as de-
mandas desse público. Por isso, fiquei ain-
da mais contente com o convite e a oportu-
nidade. Creio que, além de mostrar o de-
senvolvimento do setor, a ExpoPrint fará
parte de uma enorme revolução tecnológi-
ca, econômica e social".

ECONOMIA CIRCULAR E INDÚSTRIA 4.0
Na visão de Jorge Maldonado, a pan-

demia fez avançar um processo que já
vinha ocorrendo da mudança de pensa-
mento econômico, com a adoção das no-
vas teorias de economia circular. Esse
modelo econômico, explica, vai trazer co-
mo consequência uma enorme mudança
na tecnologia, com a implantação definiti-
va da Indústria 4.0.

Na ExpoPrint Latin America 2022, a
Indústria 4.0 será um tópico central, mos-
trando como a automação e digitalização
de processos entraram em todas as tec-
nologias e segmentos de impressão, para
que todo o fluxo seja feito sem erros hu-
manos e totalmente integrado.

Todo esse avanço estará também co-
laborando para a redução de perdas e di-
minuição de desperdícios, além da
adoção de conceitos mais amigáveis ao
meio ambiente. É a evolução em todas as
pontas da impressão dentro do maior
evento de impressão da Américas.

A Heidelberg prossegue com seu for-
te trabalho para aprimorar tecnologias e
oferecer serviços e modelos de negócios
eficientes e que se encaixem com a rea-
lidade do setor.

Entre as estratégias da companhia
global, está a de ser um fornecedor úni-
co de produtos ao empresário gráfico,
através dos Contratos Heidelberg, com
um pacote de consumíveis e serviços vi-
sando o aumento de eficiência e de ren-
tabilidade.

Esse tipo de contrato, explica Ludwig
Allgoewer, atual presidente da Afeigraf
(Associação dos Agentes dos Fornece-
dores de Equipamentos e Insumos para
a Indústria Gráfica), é também o atual
responsável por marketing e vendas glo-
bal da Heidelberg, "traz mais segurança
ao dono da gráfica, que terá todas suas
necessidades de fornecimento apenas
com a Heidelberg, com atendimento rá-
pido com profissionais especializados,
que são verdadeiros consultores".

A Heidelberg também mira o futuro

para apresentar sua tecnologia de ponta,
alinhada aos conceitos da Indústria 4.0,
e usará a ExpoPrint Latin America 2022
como o grande palco de apresentação
de lançamentos.

Silvia Montes, presidente da Heidel-
berg do Brasil, completa: "Vamos mos-

trar também todos os nossos recursos
em softwares, que promovem uma re-
volução na forma da gráfica se comuni-
car internamente e com seus clientes.
E temos nossos contratos e novos mo-
delos de negócio para destacar aos vi-
sitantes".

Heidelberg olha para o futuro e mira ExpoPrint Latin America 2022

Jorge Maldonado director da ExpoPrint Latin America 
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A X-Rite e a GMG Color

anunciaram que o software

para provas contratuais e

provas digitais GMG Color-

Proof e GMG ProofControl

passam a suportar inte-

gração com a linha de es-

pectrofotômetros i1 Pro.

Dessa forma, gráficas e con-

vertedores têm, mais

opções de ferramentas para

criar provas de cor de modo

mais preciso de acordo com

certificações e padrões in-

ternacionais. 

A combinação dos dispo-

sitivos de medição de cores

i1Pro 3 com GMG ColorPro-

of e GMG ProofControl per-

mite que gráficas e converte-

dores calibrem rapidamente

suas impressoras de provas

e verifiquem se as provas di-

gitais estão em conformida-

de com os padrões do setor,

como FOGRA.

PERFILAÇÃO AUTOMATIZADA

Outra boa notícia para

gráficas que trabalham no

segmento de grandes for-

matos e comunicação vi-

sual no que tange ao con-

trole de cores. A X-Rite

anunciou que o instrumen-

to de medição de cores

i1Pro 3 Plus agora suporta

perfi lação automatizada

por transmissão com o sis-

tema de leitura de gráficos

i1iO por meio do lança-

mento do software i1Profi-

ler v3.3. 

A
ExpoPrint Latin

America esteve

presente durante a

Assembleia Anual

da Conlatingraf

(Confederação Latino-ameri-

cana da Indústria Gráfica),

ocorrida pela primeira vez de

forma online no último dia 29

de julho. A iniciativa deu a

oportunidade para apresen-

tar o maior evento de im-

pressão das Américas para

executivos e representantes

de entidades de toda a Amé-

rica Latina.

Participaram da reunião o

diretor da ExpoPrint, Jorge

Maldonado, e os diretores da

APS Eventos Corporativos,

Alexandre Keese e Ismael

Guarnelli, organizadores da

feira, além dos presidentes

de 16 países que formam a

Conlatingraf. Presidida pelo

presidente licenciado Héctor

Cordero, a Assembleia teve

duração de sete horas e to-

dos puderam falar sobre suas

experiências e expectativas

sobre o mercado de im-

pressão da América Latina,

em uma valiosa troca de in-

formações.

Ismael Guarnelli, presi-

dente da APS Eventos Cor-

porativos, relata: "Foi uma

experiência especial partici-

par da Assembleia da Conla-

tingraf. A ExpoPrint é um

evento que reúne a comuni-

dade de toda a América Lati-

na e poder falar de tudo que

estamos preparando para

2022 é muito importante. Foi

com certeza um momento

enriquecedor e mais uma ati-

tude para impulsionar a feira

por todo o continente".

O Sr.  Presidente Lic.

Héctor Cordero aceitou que

a Assembleia da Contalin-

graf seja realizada em São

Paulo na mesma data da

ExpoPrint 2022.

Considerada por todos o

maior evento de impressão

das Américas, a ExpoPrint

Latin America 2022 aconte-

ce de 5 a 9 de abril nos Pa-

vilhões Verde e Vermelho

do Expo Center Norte, em

São Paulo. 

ExpoPrint participa de forma online 

da Assembleia da Conlatingraf

Família i1 Pro 3 agora tem suporte das soluções GMG Color
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C
onsolidado como
o principal evento
técnico da indús-
tria de comuni-
cação gráfica, o

Congresso Internacional de
Tecnologia Gráfica, realizado
em parceria ABTG (Asso-
ciação Brasileira de Tecnolo-
gia Gráfica) e APS Eventos
Corporativos, está com novi-
dades

A quarta edição acontece
online e com três dias de du-
ração: 24, 25 e 26 de novem-
bro de 2020. Renomados es-
pecialistas vão apresentar e
discutir as transformações
tecnológicas e comportamen-
tais do setor, para o empresá-
rio gráfico se preparar para
superar todos os desafios.

Para Carlos Suriani, presi-
dente da ABTG, "a quarta
edição do Congresso Interna-
cional, agora online, será o
evento do ano de nosso seg-
mento. Durante três dias, dis-
cutiremos a inovação em prol
da sustentabilidade de nos-
sos negócios. Desafiamos
empresários, técnicos e pro-
fissionais da indústria da co-
municação gráfica a sair da
zona de conforto, apresen-
tando cases, debatendo so-
luções que poderão impulsio-
nar os negócios e principal-
mente referências que le-
varão as empresas a serem
mais sustentáveis e inovado-
ras!".

Ismael Guarnelli, presi-
dente da APS Eventos Cor-
porativos, concorda: "Esta-
mos muito ansiosos para rea-
lizar a quarta edição de um
congresso muito esperado
pelo mercado. Vamos promo-
ver uma edição online, de

três dias, para seguir ajudan-
do a conduzir a inovação
dentro de nosso mercado
gráfico".

TEMÁTICA PARA 2020
"Tecnologia e inovação

para sustentabilidade - A co-
municação gráfica rumo aos
novos desafios". Este é o te-
ma do 4º Congresso Interna-
cional de Tecnologia Gráfica.
A escolha foi feita após con-
versas dentro do grupo de es-
pecialistas da Associação
Brasileira de Tecnologia Grá-
fica.

Bruno Mortara, diretor téc-
nico da ABTG, explica: "Pro-
curamos pensar em um
cenário mais amplo, não tra-
zendo imediatamente os efei-
tos da pandemia, mas pen-
sando no longo prazo. O que
temos visto, nas últimas dé-
cadas, é a necessidade da

indústria de se profissionali-
zar, produzir automação de
forma racional, estar em con-
tato com o cliente de novas
formas e se posicionar nas
cadeias de produção".

Mortara ressalta que a
indústria gráfica inovou e a
temática do Congresso bus-
ca enfatizar essas inovações
como uma forma de se rein-
ventar e se reposicionar. "En-
tendemos que existe, por um
lado, um desejo do mercado
gráfico de valorização do pro-
duto impresso, mas temos
que entender a lógica do ca-
pital, do que é interessante. O
posicionamento tem que ser
da solução gráfica, como ol-
har e se integrar com o clien-
te".

A pergunta do empresário
precisa ser: o que posso fa-
zer para a minha empresa es-
tar em linha com as necessi-

dades do mercado e do meu
cliente?

É preciso reforçar ainda
que a inovação vai além de
ter os melhores equipamen-
tos e softwares: "A inovação
nem sempre é acompanhada
de grandes investimentos:
são sacadas, visões. Há ca-
sos em que inovações foram
cruciais, capazes de mudar o
jogo e trouxeram uma mu-
dança de paradigma. E, cla-
ro, essas novas soluções vão
precisar de equipamentos e
softwares eficientes, assim
como de bons profissionais".

O Congresso, então, vai
discutir casos reais da indús-
tria e até que ponto esses ca-
ses podem ser entendidos
como um método inovador.
"Os participantes vão ouvir
histórias e saber como apro-
veitar esses novos pensa-
mentos em suas empresas". 

4º Congresso Internacional de

Tecnologia Gráfica vai acontecer online

Edição com presença física do ano passado.
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A
ABTT (Associação

Brasileira de Tecnolo-

gia Têxtil, Confecção

e Moda) e a APS

Eventos Corporativos anun-

ciam uma parceria para a rea-

lização, promoção e divul-

gação de eventos em conjun-

to, sempre focados no com-

partilhamento de informações

sobre o mundo têxtil.

Com mais de 50 anos de

história, a ABTT tem entre

seus objetivos promover o in-

tercâmbio de ideias e expe-

riências entre associados e

demais profissionais têxteis

do Brasil e outros países, bem

como com entidades congê-

neres nacionais e estrangei-

ras, levando conteúdo e infor-

mação tecnológica.

A APS Eventos Corporati-

vos é uma empresa com mais

de 43 anos de experiência e

produtos em seu portfólio com

destaque mundial, como a Ex-

poPrint Latin America, mais

ampla feira de impressão das

Américas, e o Photoshop

Conference, maior evento de

Photoshop da América Latina.

A parceria faz com que os

dois times possam pensar,

em conjunto, nas melhores

estratégias para levar iniciati-

vas que atendam toda a ca-

deia de produção têxtil, com

eventos para tratar da tecno-

logia existente na indústria,

do novo pensamento da mo-

da e dos mais recentes con-

ceitos de sustentabilidade.

De acordo com Nelson

Pereira Junior, presidente da

ABTT: "Para a Associação, é

de grande importância ter a

APS como responsável em

desenvolver eventos profis-

sionais que vão auxiliar para

a nossa geração de conteú-

dos e assim oferecermos

sempre o melhor para nossos

associados e para a indústria

têxtil. Muitas ideias estão

sendo desenvolvidas e esta-

mos empolgados com os pri-

meiros resultados".

Ismael Guarnelli, presi-

dente da APS Eventos Cor-

porativos, destaca: "Estar ao

lado da ABTT é estar ao lado

de uma entidade séria, com

décadas de serviços presta-

dos à indústria, e que tem a

preocupação de levar infor-

mações técnicas para a evo-

lução de seu mercado. Va-

mos unir nosso know-how na

organização de eventos para

oferecer novas opções ao

profissional têxtil".

A primeira iniciativa em

conjunto já tem data para

acontecer e será virtual: é a

Semana de Inovação e Tec-

nologia Têxtil, a SITT, entre

os dias 1 e 3 de dezembro,

das 18h às 22h. Serão três

dias de evento com especia-

listas do Brasil e do exterior

compartilhando seus pensa-

mentos e experiências em 12

horas de conteúdo.

ABTT e APS anunciam parceria 

para realização de eventos

Ao combinar proteção

ambiental com alto desem-

penho de impressão, repro-

dução nítida de pontos e ren-

dimento máximo, a Adamas

é a chapa ideal para im-

pressão comercial (folha ou

heatset sem forno) e comer-

cial. embalagem. A nova ge-

ração incorpora uma série

de melhorias amigas do am-

biente, bem como melhor

desempenho na impressão

UV.

A Adamas atinge resulta-

dos de impressão estáveis e

tiragens de até 75.000 có-

pias ao imprimir com tintas

UV, incluindo tintas UV con-

vencionais e UV H / LED-UV.

Com tintas oxidativas, po-

dem ser obtidas tiragens de

até 350.000 cópias.

A combinação do ferro

Adamas e unidade de limpe-

za elimina completamente a

necessidade de água de

enxágue e substitui os pro-

dutos químicos por uma so-

lução de goma de pH neutro.

A gama de unidades de lim-

peza Adamas, que são ba-

seadas no sistema em cas-

cata patenteado da Agfa, é

expandida com o novo Ada-

mas COU150, que suporta

placas de até 1.480 mm de

largura.

Chapas de impressão sem produtos

químicos Adamas de 2ª geração da Agfa
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www.alborum.com é o site
da revista La Prensa da
Indústria e Comunicação
Gráfica, voltada para o setor
gráfico em sua totalidade:
empresas manufatureiras ou
usuárias de sistemas de im-
pressão e gestão gráfica, pro-
dutos e softwares, mídias co-
mo papel, papelão, tecido,
etc., fabricação de livros, re-
vistas e jornais, sinalização e
com grande relevância o
mundo dos rótulos, embala-
gens e conversores. É
também um guia completo de
informações sobre todos os
eventos mundiais que se rea-
lizam dedicados ao setor das
artes gráficas.

www.alborum.com, o no-
me comercial do site La Pren-
sa, está tendo uma adesão
espetacular em 2020, com
um crescimento de mais de
59% em usuários, sessões e

visualizações de página.
Em números absolutos,

espera-se que mais de
50.000 usuários únicos ten-
ham acesso, gerando 70.000
sessões e 90.000 visuali-

zações de página.
Os países que ocupam os

primeiros lugares em termos
de visitas são, pela ordem:
Espanha, México, Brasil,
Colômbia, Chile, Peru, Ar-

gentina, Portugal e Estados
Unidos, até um total de 139
países. A imagem mostra em
azul os países que acessa-
ram o site do La Prensa ao
longo do ano.

drupa 2021 reduz sua duração
A drupa decidiu reduzir a duração da feira de onze para nove dias até

2021, que acontecerá de 20 a 28 de abril. Ao fazer isso, ela atende aos
desejos da VDMA (Associação Comercial de Tecnologia de Impressão e
Papel) e muitos expositores da tornar a apresentação da feira mais efi-
ciente e concentrar o volume de visitantes de forma específica. Esta
também é uma reação a quaisquer atividades e restrições de viagem em
andamento.

Apesar de alguns cancelamentos relacionados ao coronavírus, o sta-
tus atual da reserva permanece em um nível elevado, com mais de 1.500
expositores e um espaço líquido de mais de 140.000 metros quadrados.
Isso reforça mais uma vez a confiança do setor no apelo internacional do
evento e a necessidade de encontros presenciais, aquisição de novos
clientes ou apresentação ao vivo das máquinas em operação.

Para garantir uma feira profissional e segura como de costume, a dru-
pa não apenas adaptou as condições gerais, mas também confia em um
conceito de higiene e proteção contra infecções que é continuamente
adaptado aos mais recentes regulamentos de proteção de copas e requi-
sitos oficiais.

Último relatório financeiro
de Heidelberg

Em março deste ano, a Heidelberger Druck-
maschinen AG (Heidelberg) lançou um programa
de transformação projetado para aumentar a lu-
cratividade, melhorar a competitividade e garantir
o futuro da empresa. Graças à constante e rápida
implementação das principais medidas deste pro-
grama, a empresa já gerou resultados positivos
no primeiro trimestre do exercício de 2020/2021
recentemente concluído (1 de abril a 30 de junho
de 2020). Como resultado, foi capaz de conter
com sucesso as enormes pressões operacionais
provocadas pela pandemia COVID-19.

No entanto, conforme antecipado, as conse-
quências da crise econômica global tiveram um
impacto considerável nas vendas e na entrada de
pedidos no primeiro trimestre. Com cerca de 330
milhões de euros, as vendas líquidas foram cerca
de um terço inferiores às do mesmo trimestre do
ano anterior (502 milhões de euros). As enco-
mendas recebidas nos primeiros três meses dimi-
nuíram 44%, para 346 milhões de euros (ano an-
terior: 615 milhões de euros), com uma clara mel-
horia registada em junho face aos dois meses an-
teriores do trimestre.

Alborum.com: site global em espanhol e português
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Vemos que cada vez mais empresas
começam a incluir a sustentabilidade em
suas decisões de investimento em de-
zembro. Isso pode ocorrer porque seus
clientes estão fazendo perguntas ou por-
que os empresários reconhecem que a
sustentabilidade na indústria gráfica é um
problema de todos.

Provavelmente, sua preocupação e
interesse são em resposta às novas tec-
nologias e à economia que elas ofere-
cem. Sustentabilidade por meio da re-
dução de resíduos é uma justificativa co-
mum para um novo kit. Na verdade, os
avanços da tecnologia estão ajudando a
minimizar o desperdício e as renovações,
além de ajudar a controlar os custos de
consumíveis. Os preços de tudo, especial-
mente de hardware, continuam caindo,
tornando os investimentos menos onero-
sos e talvez mais fáceis de gerenciar.

A automação da produção autônoma
com monitoramento remoto é uma das
principais áreas de inovação atualmente.
A ideia é que gerentes e operadores só

precisem intervir quando algo der errado.
Essa dimensão adicional de controle não
é particularmente nova, mas está au-
mentando as agendas dos provedores
de serviços de impressão à medida que
sua dependência aumenta. Não muito
tempo atrás, o trabalho remoto era muito
arriscado e abstrato para muitas gráficas
aceitarem. Mas a combinação de contro-
le de máquina com suporte em nuvem e
software de automação de fluxo de tra-
balho, acessado via smartphone, está fa-
zendo uma diferença real nas per-
cepções. É uma questão de confiança no
ambiente digital.

Este é um indicador importante de co-
mo podemos esperar que a indústria grá-
fica evolua nos próximos anos, à medida
que a ênfase no investimento muda de
tecnologia para gestão de negócios. Em
comparação com a taxa de avanço na
tecnologia gráfica observada nos últimos
30 anos, grandes saltos são um pouco
raros atualmente. Estamos no topo da
curva em hardware, controle de fluxo de

trabalho, substratos e produtos químicos
de tinta. Os desenvolvedores agora
estão trabalhando para aumentar a auto-
mação e a eficiência, e isso deve ser bom
para a sustentabilidade da indústria. No-
vos aplicativos e suporte de substrato,
por exemplo, agora são mais comuns do
que profundas inovações de hardware. E
os principais avanços tecnológicos estão
se infiltrando em domínios cada vez mais
amplos de acessibilidade.

A crescente conscientização no setor
gráfico de que a sustentabilidade é impor-
tante para os compradores de impressão
está gerando uma maior automação em
prol da sustentabilidade. Em todo o es-
pectro, desde grandes empresas interes-
sadas em caminhar pela sustentabilidade
até compradores individuais preocupados
em minimizar o impacto ambiental de
suas opções de compra, a consciência da
sustentabilidade está melhorando. Ao fa-
zer isso, as cadeias de suprimentos de
mídia impressa inevitavelmente se tor-
nam mais ecológicas.

I
nfelizmente, es-
tamos vendo os
efeitos terríveis
da crise do Co-
ronavirus na

indústria gráfica, e
claramente não po-
demos esperar um
retorno à normalida-
de. Não passa um
dia sem que haja
falências, colapsos,
burocracia, fechamentos de
empresas, e o problema pare-
ce particularmente grave para
as pequenas empresas. Es-
ses são os tipos de empresas,
geralmente empregando me-
nos de uma dúzia de pessoas,
que constituem a maior parte
da indústria gráfica mundial.
Sem essas pequenas e mé-
dias empresas, a indústria de
impressão tradicional será
muito diferente.

Governos em todo o mun-
do estão oferecendo apoio de
várias maneiras, algumas de-

las eficazes e ou-
tras não. E muito
trabalho está sendo
feito para identificar
maneiras de remo-
delar as economias
após a crise para
torná-las mais sus-
tentáveis. A susten-
tabilidade não diz
respeito apenas ao
impacto ambiental.

Significa sobrevivência e a ca-
pacidade de uma economia
ou setor empresarial de resis-
tir a crises futuras. A indústria
gráfica vem absorvendo isso
há muitos anos, então poderia
estar bem posicionada para
uma reestruturação baseada
na sustentabilidade empresa-
rial e ambiental.

A consolidação vem acon-
tecendo há muito tempo, à
medida que os modelos de
comunicação da mídia mu-
dam. As consolidações vêm
ocorrendo dentro da comuni-

dade de manufatura e entre
compradores de sistemas de
impressão para todas as apli-
cações. Como resultado da
automação e consolidação, o
perfil típico dos provedores de
serviços de impressão está
mudando.

Se a indústria gráfica deve
ser reconectada, é necessário
um diálogo entre as asso-
ciações da indústria, seus
membros e não membros, e
os formuladores de políticas.
Requer uma discussão con-
vincente sobre como apoiar o
desenvolvimento de startups
com treinamento e finanças.
nível de base. Requer o recon-
hecimento de que a auto-
mação na indústria gráfica re-
quer uma mentalidade diferen-
te quando se trata de geren-
ciamento de processos: o
apreço pela tecnologia da in-
formação é de longe a carac-
terística mais importante para
as pessoas que trabalham

nesta indústria. As pessoas
devem compreender o geren-
ciamento de dados digitais pa-
ra configurar fluxos de trabalho
de gerenciamento de cores efi-
cientes e econômicos, desde a
criação de arquivos até a logís-
tica e distribuição e tudo mais.
Isso significa conhecer seu
PDF a partir de arquivos nati-
vos, de CIE L * a * b * e RGB,
de .tif a .xsl. E significa enten-
der que a cadeia de suprimen-
tos gráfica está no negócio de
dados. Se os representantes
da indústria não entendem is-
so, eles não podem conceber
estratégias futuras para apoiar
o futuro bem-estar da indústria
gráfica e das pessoas que ela
emprega e atende.

Covid-19 não é o primeiro
vírus a devastar comunidades
e não será o último. Agora,
mais do que nunca, as empre-
sas de impressão devem tra-
balhar juntas para um objetivo
comum: a sobrevivência.

A indústria gráfica pós Covid-19

http://verdigrisproject.com/

Laurel Brunner

Os clientes realmente começam a se preocupar



http://www.noticiasgranformatolatinamerica.com/
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R
eduzir custos, au-

mentar a produtivi-

dade e ganhar

compet i t iv idade.

Estes foram os principais fa-

tores que levaram a Neo-

print, empresa que há 11

anos atua no segmento de

impressão digital e comuni-

cação visual em Blumenau

(SC) a investir na tecnologia

da AccurioPress C3080P, da

Konica Minolta.

Segundo Douglas Cabral,

proprietário da Neoprint, an-

tes do investimento em Koni-

ca Minolta, o parque digital

era composto por outra mar-

ca de equipamentos. Contu-

do, com o aumento do custo

de impressão, havia o risco

de perder competitividade. 

"Além disso, perdíamos

velocidade quando usáva-

mos gramaturas maiores",

afirma Douglas. "Precisáva-

mos de uma solução que

nos permitisse ser mais

competitivos e trabalhar com

eficiência em gramaturas su-

periores. Analisávamos a

possibilidade de investir em

Konica Minolta há algum

tempo, e, agora, a oportuni-

dade se concretizouno mo-

delo AccurioPress C3080P".

"Foi o equipamento que

melhor se encaixou em nos-

sa demanda. Pudemos re-

duzir nosso custo de im-

pressão de 20 a 30% e, com

isso, nos tornamos mais

competit ivos", rescenta

Douglas. 

Boxware como nova

distribuidora no Brasil

da Hybrid Software
Boxware como a nova distribuidora no Brasil

da Hybrid Software. A empresa, que possui dez

anos de experiência no trabalho junto a canais de

vendas em todo o país, será responsável pela co-

mercialização das soluções Hybrid no território

nacional por meio de revendas, incluindo também

a prestação de serviços de suporte de primeiro ní-

vel e pós-venda.

Com amplo know how na área de soluções pa-

ra o segmento flexográfico, a Boxware também

pretende, em curto e médio prazos, otimizar as

negociações de clientes Hybrid no eu tange à

aquisição e atualização de produtos.

Fundada em 2010, a Boxware iniciou suas ati-

vidades na comercialização de soluções voltadas

ao segmento de informática para redes varejistas.

Contudo, com o passar dos anos, passou a focar

no segmento corporativo e no suporte como distri-

buidora. 

Tarso

G o r c -

z e v s k i

não pen-

sou duas

vezes an-

tes de in-

vestir em

seu pró-

p r i o

n e g ó c i o

em 2012, após alguns anos tra-

balhando em outra empresa do

ramo de impressão. Nascia ali,

em Porto Alegre (RS), a Im-

presso Prático, que, desde

sempre, teve foco no mercado

promocional - para o qual a im-

pressão digital, com suas alter-

nativas de se produzir em bai-

xas tiragens, com personali-

zação e flexibilidade de prazos

sempre se mostrou uma opção

atrativa. 

A Konica Minolta foi uma

m a r c a

presente

em gran-

de parte

d e s s a

trajetória,

primeira-

m e n t e ,

com um

m o d e l o

b i z h u b

Press C6000 e, agora, com um

novo investimento: a Accurio-

Print C3070L, um equipamento

de velocidade de 71

páginas/minuto e 1200x1200

dpi de resolução.

"O principal objetivo de ter-

mos investido na AccurioPrint

C3070L foi diversificar nossas

aplicações com a possibilidade

de imprimir em papel cartão de

alta gramatura, automação e

acabamentos especiais", expli-

ca Tarso. 

Neoprint de Blumenau reduz custos 

e abre espaço para novas aplicações

Maior gramatura, automação 

e acabamentos especiais
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Sun Chemical adquire

Sensient Technologies

Corporation
A Sun Chemical e sua empresa contro-

ladora, DIC Corporation, concluíram a

compra de 100 por cento das ações da

Sensient Imaging Technologies e alguns

outros ativos relacionados à produção de

tintas. O investimento estratégico na Sen-

sient Imaging Technologies, fornecedora

de tintas digitais, permitirá que a Sun Che-

mical e a DIC expandam suas capacida-

des e experiência em tinta jato de tinta

usando tecnologias complementares que

fortalecerão ainda mais os mais altos

padrões de serviços e soluções para seus

clientes e parceiros de distribuição.

A
Canon anuncia o

lançamento de sua

nova impressora a ja-

to de tinta de alimen-

tação contínua ProStre-

am1800 que combina ino-

vações em tecnologia de im-

pressão a jato de tinta com

técnicas comprovadas de im-

pressão offset, alcançando

um equilíbrio único entre alta

produtividade, qualidade de

impressão superior, flexibilida-

de de mídia e versatilidade.

Com a maior velocidade

de impressão em uma impres-

sora web, 133 m / min (66%

mais rápido que o ProStream

1000), o ProStream 1800 pro-

duz até 107.500 imagens de

tamanho A4 ou 11.300 folhas

B2 4/4 por hora. O ProStream

1800 pode atingir um nível

muito alto de qualidade de im-

pressão em uma ampla varie-

dade de mídias, incluindo

papéis offset padrão revesti-

dos e não revestidos e papéis

otimizados para jato de tinta

de 40 a 300 g / m2, com capa-

cidade de imprimir tamanhos

de 556 mm de largura por

1.524 mm de comprimento.

Uma de suas grandes

vantagens é que não será

mais necessário interromper

a produção para mudar para

formatos de diferentes com-

primentos.

O sistema de secagem por

flutuação de ar seca todos os

trabalhos uniformemente. Por

não entrar em contato com o

papel, esse sistema protege a

imagem impressa, garantindo

um ótimo resultado e preser-

vando o brilho e a superfície

do papel. A inteligência artifi-

cial conectada a um sensor

ajusta continuamente o siste-

ma de secagem durante a im-

pressão para garantir a mel-

hor qualidade.

O ProStream 1800 usa ca-

beçotes de impressão piezo-

elétricos drop-on-demand na-

tivos de 1.200 dpi e tinta de

polímero à base de pigmento

com Canon ColorGrip para

garantir a consistência da cor.

Um sistema de câmera de alto

desempenho, o Controle de

Qualidade Online da Canon,

oferece controle automático

da qualidade de impressão,

para que os operadores pos-

sam gastar menos tempo no

controle de qualidade.

A Scodix anunciou o

lançamento de uma nova

suíte de fluxo de trabalho

de produtividade, Scodix

Studio Station. Desenvol-

vida para impulsionar a

utilização da impressora

e flexibilidade de pro-

dução, a nova solução de

fluxo de trabalho da Sco-

dix pode processar tra-

balhos até 60 por cento

mais rápido para usuá-

rios de impressoras Ultra

Digital Enhancement.

Scodix Studio Station

é uma Enhanced Digital

Interface (EDFE) com

software Scodix que roda

em hardware Scodix de-

dicado. O sistema possui

um servidor RIP externo,

o que torna os RIPs mais

rápidos e automáticos,

com uma interface fácil

de usar e incorpora dois

novos métodos de regis-

tro.

O Scodix Studio Sta-

tion foi desenvolvido para

a família Scodix Ultra de

impressoras de aprimo-

ramento digital e se junta

ao Scodix Studio W2P e

ao Scodix Studio W2P

Customized no portfólio

de soluções de fluxo de

trabalho da empresa.

Canon lança Prostream 1800

Fluxo de trabalho Scodix Studio Station
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Konica Minolta reforça

parceria com MGI

A Konica Minolta e a MGI Digital Techno-
logy (MGI) expandiram sua cooperação com
novas iniciativas para beneficiar os clientes
com uma abordagem de parceria. A estreita
cooperação estratégica e financeira entre as
duas empresas foi estabelecida pela primei-
ra vez em 2014 e expandida em 2016 com
um aumento da participação no MGI de
40,5%. Como resultado, a Konica Minolta in-
cluiu produtos MGI para produção, im-
pressão de etiquetas e embalagem em seu
portfólio atual.

No futuro, um novo logotipo combinado
será projetado para todas as atividades de
marketing comuns quando a Konica Minolta
e a MGI aparecerem como parceiras. As
duas empresas também intensificam seus
laços na Alemanha e na Áustria. Os siste-
mas MGI serão vendidos diretamente
através da rede de distribuição da Konica
Minolta. Da mesma forma, a Konica Minolta
dará suporte aos clientes da MGI sendo o
único contato para todos os problemas de
serviço, suporte e administração. Os clien-
tes irão se beneficiar de uma extensa rede
de profissionais da Konica Minolta para su-
porte no local.

A Konica Minolta
apresenta a impres-
sora digital a jato de
tinta colorida Accu-
rioJet KM-1e B2 +
UV. Dando continui-
dade ao legado do
AccurioJet KM-1, o
principal benefício do
AccurioJet KM-1e
continua sendo as in-
finitas possibilidades
que oferece no nível
de negócios, desde o
campo comercial até
outras possíveis apli-
cações que propor-
cionam maior lucratividade. A Konica
Minolta se beneficiou da tecnologia
de jato de tinta UV para maximizar a
excelente capacidade de impressão
em vários tipos de formatos, incluin-
do mídia plástica, filme transparente,
papel metalizado, mídia metálica, te-
la e mídia sintética.

As primeiras ins-
talações do Konica
Minolta KM-1e já
ocorreram na Euro-
pa e nos Estados
Unidos.

Conhecida como
o "canivete suíço" da
impressão graças à
sua versatil idade
com mídia e apli-
cações, a Konica Mi-
nolta AccurioJet KM-
1, assim como sua
sucessora, se bene-
ficia da tecnologia
Dot Freeze ™ exclu-

siva da Konica Minolta. O processo
proprietário, conhecido como DFT,
superou um dos desafios da im-
pressão a jato de tinta - o movimento
descontrolado dos pontos de tinta
que reduz a qualidade de impressão
e os materiais viáveis.

C
om duas décadas
no mercado de gráfi-
ca rápida de Santa
Catarina, o Mundo

das Cópias, localizado na ci-
dade de Concórdia, está re-
novando sua parceria com a
marca Konica Minolta por
meio do investimento na im-
pressora AccurioPrint
C3070L.

A parceria entre as em-
presas é antiga - tem mais de
10 anos, e começou com a
chegada do modelo bizhub
C280 para impressão colori-
da, o qual, segundo a pro-
prietária Roseli Salete Mior
faz questão de enfatizar, ain-

da está em funcionamento. 
"Esse equipamento foi um

divisor de águas para a gente
há dez anos", explica. "Em
2019, adquirimos o segundo
modelo Konica Minolta, uma
bizhub C300i, e, neste ano,
começamos a analisar inves-
tir em um equipamento
maior."

Segundo Roseli, a pande-
mia e a retração da economia
criaram dificuldades inicial-
mente, todavia, a mudança
da empresa para um novo
prédio - maior e com melhor
infraestrutura - viabilizou o in-
vestimento na AccurioPrint
C3070L, com total satisfação. 

Mundo das Cópias  com investimento

na AccurioPrint C3070L

Konica Minolta anuncia

AccurioJet KM-1e B2 + Press
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A
cho que
a comu-
n i d a d e
de de-
sign, à

qual pertenço, deve
adotar a impressão
digital como sua no-
va ferramenta de
design. E também
espero que as em-
presas abordem es-
sa comunidade, ou
público-alvo, aten-
dendo às suas necessidades
com ferramentas para que is-
so aconteça.

Como um diretor de arte
que olha o mundo através de
lentes criativas, a impressão
sempre foi um meio para um
fim para mim. Sempre gostei
de imprimir como tal, mas era
ambivalente quanto a isso
porque sentia que tinha que
comprometer minhas idéias
criativas para obter os melho-
res resultados impressos.
Quer fosse a cor ou as limi-
tações de produção, era um
fator limitante.

Na última década, porém,
tive o privilégio de gerenciar o
trabalho criativo feito pela HP
Indigo e me familiarizar inti-
mamente com a impressão
digital. Eu me apaixonei perdi-
damente por ele! Em vez de li-
mitar meu trabalho, me permi-
tiu alcançar novos patamares
de criatividade e expandir os
limites de minha imaginação.
Eu descobri que a impressão
digital é a melhor, mais nova e
mais interessante ferramenta
de design que existe. É meu
novo pincel, minha paleta de
cores e minha caixa de ferra-

mentas.

O AERÓGRAFO DE

HOJE E AMANHÃ

O esenvolvi-
mento da im-
pressão digital é
uma reminiscência
do advento do
aerógrafo moder-
no: uma nova tec-
nologia surgiu re-
pentinamente para
liberar tinta no pa-

pel. Era fácil de aprender e
usar e rapidamente se tornou
popular. Com esta nova ferra-
menta, começou uma nova
forma de arte, levando o rea-
lismo e o retoque fotográfico a
um nível totalmente novo.
Tam de impressão digital
Você também pode fazer isso
e ser o novo aerógrafo para a
comunidade de design gráfi-
co; um novo capítulo empol-
gante que expande facilmen-
te os recursos de design.

Assim como os designers,
os clientes também muda-
ram, assim como seus requi-
sitos de marca e marketing.
Isso afeta o que é exigido de
nós, basicamente muda nos-
so próprio produto. No passa-
do, o branding baseava-se na
consistência com o ser psi-
cológico racional de que a fa-
miliaridade levava ao recon-
hecimento da marca, pre-
ferência à marca, compra e
lealdade. Quando minha pró-
pria geração, a chamada Ge-
ração X, entrava em um su-
permercado e via a miríade
de opções de marca nas pra-
teleiras, nossas mãos de al-
guma forma instintivamente

alcançavam aquela que era
familiar para nós, que parecia
a mesma de sempre, nos
lembrando de casa, segu-
rança e previsibilidade.

Então vieram os millen-
nials, que foram educados
para esperar um serviço per-
sonalizado. A segurança ou a
previsibilidade eram menos
problemáticas, a familiaridade
não significava nada para
eles, pelo contrário, era "enfa-
donha". A geração do milênio
não se vê como "parte de
uma multidão"; eles preferem
ser vistos como "únicos". Eles
esperam que os proprietários
das marcas os tratem como
indivíduos e direcionem seus
produtos especificamente pa-
ra eles.

A sustentabilidade
também se tornou um proble-
ma, e coletivamente a pro-
dução em massa e a publici-
dade tradicional não estavam
prejudicando isto. Em respos-
ta, departamentos de marke-
ting e agências de publicidade
começaram a desenvolver
campanhas mais direciona-
das com táticas de "gatilho"
para alcançar e envolver es-
ses novos consumidores,
mas o toque pessoal ainda
estava faltando. A geração do
milênio, que cresceu com a
internet, certamente está
mais acostumada a compartil-
har seus dados pessoais em
troca de conteúdo. Eles ficam
felizes em participar e clicar
se isso significar que a marca
os reconhecerá pessoalmen-
te. Eles esperam que as mar-
cas usem esses dados e
acertem no produto.

Agora vem a Geração Z,
que é ainda mais experiente
em Internet em todos os sen-
tidos. Para eles, a tecnologia
é tão natural quanto o ar que
respiram, é um dado adquiri-
do. De acordo com um relató-
rio recente sobre Salesforce
Customer Trust Trends, "Em-
bora uma pequena maioria
dos consumidores ainda des-
confie das intenções das em-
presas quando se trata de for-
necer dados pessoais, a Ge-
ração Z e a geração do milê-
nio estão mais dispostas a
aceitar. esse risco, desde que
recebam algo em troca ".

Então, como podemos
oferecer aos clientes de hoje
o produto certo no mercado
consumidor de hoje? A res-
posta definitiva para essa per-
gunta é: com a impressão di-
gital! A impressão digital nos
permite controlar e alterar os
dados de um produto impres-
so, utilizando as informações
que o consumidor nos deu
para torná-lo o produto mais
relevante possível para ele.

CUIDADO COM A LACUNA

No momento, há uma la-
cuna entre a possibilidade ou
ideia e o que o mundo do de-
sign está fazendo. Na maio-
ria dos casos, os designers,
desconhecendo o potencial
do digital, continuam a proje-
tar "para qualquer tecnologia
de impressão", desconfiam
das limitações de cores e,
definitivamente, não estão
usando as ferramentas digi-
tais potencialmente disponí-
veis para aprimorar a expe-
riência da marca. 

drupa Essential of Print

A ferramenta de design mais

emocionante de todos os tempos

Por: Hadar

Vaissman Peled

Diretor de Arte

Internacional

Independente.
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Os Provedores de Serviços de Im-
pressão (PSPs) estão repensando
seus negócios e identificando como
ajustar suas próximas etapas em res-
posta à pandemia global. A Ricoh de-
seja ajudá-lo nesse processo e agora
apresenta seu novo programa Ricoh
Business Booster.

Ricoh Business Booster contém
uma grande variedade de informações
úteis e ferramentas para impressoras.

Destaca uma seção de dicas e ideias
sobre os próximos passos no mercado
após a pandemia do coronavírus.
Também oferece, sob o mesmo título,
uma grande variedade de modelos pa-
ra download para produzir materiais de
sinalização para distanciamento social.
Como o resto do portal, todo esse con-
teúdo está disponível gratuitamente pa-
ra clientes que usam equipamentos de
produção Ricoh.

A
Solimar Systems, fornecedora
de soluções de fluxo de trabalho
para produção de impressão e
comunicações digitais, lançou

Secure IPP Print Server para ambientes
de impressão digital. O servidor suporta
a transmissão de dados criptografados
usando o protocolo de impressão da In-
ternet (IPP), além de permitir a otimi-

zação do trabalho de impressão e auto-
mação do fluxo de trabalho. Esta solução
flexível permite que as empresas cum-
pram melhor os regulamentos, políticas e
práticas recomendadas de segurança de
dados, incluindo GDPR, Regulamento
Geral de Proteção de Dados e CCPA,
Ato de Privacidade do Consumidor da
Califórnia.

A capacidade de preencher
essa lacuna está nas mãos do
provedor de impressão (ou do
provedor de serviços de im-
pressão). Empresas de im-
pressão proativas e ágeis podem
ajudar seus clientes a alcançar
grande sucesso de marketing,
oferecendo essas ferramentas
de design.

Certa vez trabalhei com uma
equipe no desenvolvimento de
tais ferramentas e tive a honra
de colaborar com grandes mar-
cas internacionais que usaram
essas ferramentas para entregar
campanhas incríveis e impactan-
tes onde a impressão digital per-
mitiu que o próprio produto se
tornasse o meio de comuni-
cação.

2 MILHÕES DE GARRAFAS

DIFERENTES DE DIET COKE

A Coca Cola em Israel estava
procurando aumentar suas ven-
das de Diet Coke e o gerente da
marca, um jovem inovador da
geração Y, estava procurando
por algo novo, algo diferente.
Tendo experimentado o poder
da impressão digital com a cam-
panha "Share a Coke" no verão
de 2014, uma campanha que ul-
trapassou os limites da produção
em massa personalizada, ele
percebeu que os resultados sur-
preendentes da campanha
apontavam para uma necessida-
de ou desejo óbvio do cliente.

Ele então abordou nossa
equipe de marketing e sua men-
sagem foi esta: "Precisamos de
2 milhões de garrafas, cada uma
diferente da outra, não importa
como. Basta manter o logotipo e
os ingredientes como estão. Tu-
do deve estar disponível em 2
meses ".

Com um esforço combinado
entre as equipes de P&D e de-
sign, criamos o "HP Smartstream
Mosaic", um algoritmo que mani-
pula a saída do design. É um plu-
gin para Adobe CC e é muito fá-
cil de usar. O resultado é algo
que o trabalho manual nunca po-
deria alcançar.

Solimar Systems lança um

servidor de impressão IPP

Novo serviço Ricoh Business Booster grátis
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P
ara atender à de-

manda por maior vo-

lume, a Agfa inves-

tirá pesadamente

para expandir sua capacida-

de de produção de tinta para

jato de tinta. Uma nova uni-

dade de produção se con-

centrará em tintas jato de tin-

ta à base de água.

A nova unidade de pro-

dução, localizada na sede da

Agfa em Mortsel, Bélgica,

permitirá que a Agfa atenda à

demanda de seus clientes

atuais e se torne um fornece-

dor importante de tintas de

jato de tinta à base de água

para uma ampla gama de

usos inovadores, em espe-

cial, o mercado em expansão

para impressão em papel de-

corativo, para a produção de

pisos laminados e painéis de

móveis.

Combinada com as insta-

lações existentes da Agfa, a

nova planta criará uma insta-

lação de produção altamente

eficiente e flexível, onde as

equipes de Pesquisa e De-

senvolvimento e Controle de

Qualidade coexistirão. Sua

capacidade de produção de-

ve estar de acordo com as ta-

xas de crescimento de volu-

me de tinta previstas para os

próximos cinco a dez anos.

A Roland DG acaba

de anunciar o lançamento

da versão mais recente

de seu software Versa-

Works 6 RIP para impres-

soras de grande formato

Roland DG e lançou um

serviço de atualização

gratuito para clientes que

usam modelos compatí-

veis.

Incluído no equipa-

mento de impressão e im-

pressão e corte da Roland

DG, o software Versa-

Works 6 RIP e gerencia-

mento de impressão foi

projetado para maximizar

as características da im-

pressora, tinta e mídia pa-

ra impressão de alta qua-

lidade e eficiência. apri-

morado para a produção

de seus projetos.

Alguns de seus novos

recursos são: Nova confi-

guração de impressão

"True Rich Color"; as lin-

has de corte agora podem

ser adicionadas e edita-

das no VersaWorks 6; e é

compatível com os es-

pectrofotômetros mais

populares usados na im-

pressão de grande for-

mato

Agfa aumentará sua capacidade 

de produção de tinta jato de tinta

Roland DG anuncia versão mais recente 

do software VersaWorks 6 RIP



www.mexigrafika.com
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A Seiko Epson Corpora-

tion ("Epson," TSE: 6724)

anunciou que as empresas

do Grupo Epson, Fratelli Ro-

bustelli S.r.l. ("Robustelli") e

For.Tex S.r.l. ("For.Tex")

será incorporada em uma

única empresa. Será no final

de 2020 quando as duas

empresas se fundirão para

promover a digitalização da

impressão têxtil.

Robustelli e For.Tex, lo-

calizadas na região de Co-

mo, na Itália, um dos princi-

pais centros mundiais de im-

pressão têxtil, são as princi-

pais subsidiárias da Epson

para o setor de impressão

têxtil direto ao tecido (DTF).

Robustelli desenvolve e fa-

brica impressoras têxteis,

enquanto a For.Tex tem co-

mo atividade principal a ven-

da e suporte de tintas têx-

teis.

A
Epson anuncia sua

primeira impressora

de 76 polegadas a se

juntar à já extensa

gama de soluções de im-

pressão de grande formato. A

SureColor SC-F10000 é uma

solução sofisticada de im-

pressão por sublimação, que

foi desenvolvida para o setor

de produção têxtil, onde alta

produtividade, alta velocida-

de e máxima confiabilidade

são fatores chave para o su-

cesso do negócio. Esta nova

solução é ideal para múltiplas

aplicações, como moda, rou-

pas esportivas, decoração de

casa, itens promocionais e si-

nalização luminosa.

As principais característi-

cas da SC-F10000 são: Alta

velocidade de impressão de

até 255 m2 / h; novo cabeço-

te PrecisionCore Micro TFP;

Tecnologia Epson Precision

Dot (uma combinação de três

tecnologias específicas para

sublimação de tinta: o novo

Halftone, LUT e Micro Wea-

ve); fácil ajuste de papel (ala-

vanca de carregamento de

mídia frontal e traseira); tec-

nologia de ajuste automático

incluindo câmera RGB inte-

grada; novo aquecedor (me-

nos transferência de tinta pa-

ra o verso e remoção de ru-

gas); Controle de tensão au-

tomático avançado (Ad-ATC)

para alimentação de mídia

precisa e estável; solução de

tanques de tinta (com tan-

ques de 10 ou 3 litros que

permitem sua reposição sem

interromper a produção, em

operação); peças substituí-

veis do operador; usabilidade

do sistema de tinta (monta-

gem simples, fixação no solo,

sensor de frasco de tinta resi-

dual); sistema preciso de ali-

mentação de papel; tempo

reduzido para limpeza pres-

surizada; e painel de toque

LCD de 9 polegadas intuitivo.

TÊXTIL

Epson apresenta sua nova solução para o setor têxtil

Fusão da Robustelli e For.Tex, subsidiárias do Grupo Epson
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E
ste é um tó-
pico enor-
me e vai
muito além

do reino de um hu-
milde blog. Mas é
algo em que deve-
mos pensar, espe-
cialmente porque
os desenvolvedo-
res de sistemas de
impressão digital estão pro-
movendo a produção têxtil
sob demanda com bastante
força atualmente.

A impressão em tecido é
apenas uma pequena parte
do processo de carregar rou-
pas, móveis e similares nas
costas e em casa. É encora-
jador que, como muitos ou-
tros, os produtores têxteis es-
tejam começando a procurar
maneiras de melhorar sua
pegada de carbono. Espera-
se que os processos de im-
pressão associados, incluin-
do impressão digital, sejam
considerados parte de qual-

quer avaliação.
Organizações

diferentes adotam
abordagens dife-
rentes, incluindo a
certificação de um
esquema de rotula-
gem específico. Al-
guns preferem tra-
balhar com o guia
da Pegada Am-

biental do Produto (PEF) da
União Europeia e aplicá-lo
em suas cadeias de abasteci-
mento. O protocolo PEF é
uma ferramenta útil que pode
ser aplicada a qualquer tipo
de produto e inclui dezesseis
parâmetros para avaliar todo
o ciclo de vida de um produto
e seu impacto ambiental. As
métricas podem ser aplica-
das em qualquer lugar do
mundo e, para organizações
com cadeias de suprimentos
complicadas, elas fornecem
uma linguagem comum para
avaliações e comparações. A
certificação de um modelo

comum de pegada de carbo-
no também fornece trans-
parência valiosa para consu-
midores, empresas da cadeia
de suprimentos e acionistas e
funcionários da organização.

A abordagem do FPE é
baseada em uma análise do
ciclo de vida completo (LCA)
de bens e serviços e a ideia é
fornecer uma estrutura co-
mum para todos os tipos de
negócios, incluindo têxteis.
No entanto, por ser baseado
em LCA, também é bastante
caro e, portanto, de execução
cara. Na indústria têxtil, por
exemplo, apenas a Eurojer-
sey, empresa italiana que fa-
brica roupas esportivas, de
banho e roupas íntimas é cer-
tificada. Esta empresa possui
uma estrutura de produção
totalmente integrada, que vai
desde a tecelagem e tingi-
mento até a impressão.

Como em outras indús-
trias de impressão, as empre-
sas com um compromisso

ativo e de alto perfil com a
sustentabilidade estão pro-
movendo mudanças na pro-
dução e manufatura de têx-
teis. Suas ações e visibilida-
de influenciam os fornecedo-
res porque cada etapa da
produção será monitorada
para identificar áreas onde
melhorias podem ser feitas.
Isso geralmente significa re-
duções no uso de água, ener-
gia e produtos químicos, bem
como cortes no desperdício.
Embora padrões como o
PEF sejam desafiadores e
caros de implementar, eles
podem ajudar a melhorar o
impacto ambiental dos pro-
dutos e produzir cortes na
pegada de carbono dos pro-
cessos de componentes, in-
cluindo o processo de im-
pressão. E seu efeito dominó
é inestimável.

Caldera anuncia a

iniciativa MaskFactory
A desenvolvedora de software francesa Cal-

dera anunciou uma nova iniciativa que ajudará a
atender à crescente demanda por máscaras fa-
ciais para indivíduos, ao mesmo tempo que ofe-
rece suporte a seus clientes de impressão du-
rante um período difícil para os negócios. Com
base no conceito SportsFactory que foi lançado
na FESPA Berlin 2018, a plataforma de micro-
fábrica da MaskFactory w não permitiremos
que os consumidores desenhem máscaras per-
sonalizadas, que serão fabricadas de acordo
com os padrões franceses da AFNOR e envia-
das para eles.

TÊXTIL 
Melhorar a responsabilidade ambiental da produção têxtil

http://verdigrisproject.com/

Laurel Brunner

Kornit Digital adquire Custom Gateway
Kornit Digital, um participante do mercado global em tecnologia de im-

pressão digital têxtil, anunciou a aquisição da Custom Gateway, um pro-
vedor de tecnologia inovadora de soluções de fluxo de trabalho de softwa-
re baseado em nuvem para modelos de negócios de produção sob de-
manda, expandindo assim o portfólio de fluxo de trabalho de software em
nuvem para abrangente gerenciamento de roupas sob demanda e pro-
dução de decoração para casa

A aquisição marca o próximo passo importante na expansão da parce-
ria estratégica com marcas, varejistas e fornecedores líderes à medida
que aceleram a transformação digital.
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Pr in tSphere
Disaster Reco-
very é um novo
módulo que for-
nece às fábricas
de impressão de
jornais um siste-
ma de segurança
que garante a impressão de suas publi-
cações em qualquer situação. É uma so-
lução de software como serviço (SaaS)
baseada em nuvem para troca de dados
padronizada e automação de fluxo de
trabalho que, hospedada na nuvem pri-
vada segura da Agfa, torna mais fácil pa-
ra as fábricas de impressão armazenar
dados on-line e compartilhamento rápido
de arquivos com qualquer parte interes-
sada.

Usando o módulo PrintSphere Disas-
ter Recovery, os usuários do software de

fluxo de trabalho
Arkitex podem ar-
mazenar automati-
camente todos os
arquivos de publi-
cação recebidos
na nuvem segura
da Agfa. Em caso

de emergência, um parceiro de im-
pressão ou impressora de backup pode
acessar os dados armazenados de for-
ma rápida e fácil e retomar a impressão.
Isso fornece às impressoras de jornais a
garantia de que sua publicação diária
será impressa, mesmo se a impressora
ou instalação de produção estiver desati-
vada. O PrintSphere Disaster Recovery
também resolve problemas potenciais
com transferências de FTP, incluindo ve-
locidade de transferência, e fornece uma
plataforma mais segura e confiável.

Agfa lançará

nova versão do

Arkitex

Production

Arkitex Production v4.0 dá
um passo adiante na otimi-
zação e automação dos fluxos
de trabalho de impressão de
jornais para economizar tempo
e dinheiro das impressoras. A
versão mais recente se con-
centra em uma melhor inte-
gração com sistemas de geren-
ciamento de impressoras para
entrega just-in-time plate, incor-
porando recursos de múltiplos
clientes, bem como melhor pla-
nejamento e rastreamento. A
implantação em nuvem garante
a continuidade dos negócios.

A
manroland Goss
Americas, uma subsi-
diária da fabricante
de impressoras offset

rotativas manroland Goss
web systems GmbH, transfe-
riu sua organização de ser-
viços de encadernação e
equipamento de pós-im-
pressão de Effingham, Illinois,
para sua sede americana lo-
calizada em Durham, New
Hampshire. Isso beneficiará
principalmente seus clientes:
a nova estrutura centralizada
permitirá que o atendimento
ao cliente e as equipes de en-
genharia de Durham utilizem
totalmente o potencial da in-
fraestrutura de serviço e su-
porte estabelecida da manro-
land Goss. Como resultado,
tempos de resposta mais rá-
pidos e melhor suporte 24 ho-

ras por dia, 7 dias por semana
para seu portfólio e portfólio
de acabamento.

A consolidação da com-
petência de serviço em um lo-

cal central em Durham forne-
cerá aos clientes a compro-
vada oferta de serviços da
manroland Goss de uma úni-
ca fonte. Essa reorganização

estrutural permitirá que as
equipes de serviço respon-
dam com ainda mais rapidez
e eficiência aos requisitos in-
dividuais dos clientes.

manroland Goss Americas centraliza

encadernação e acabamento em Durham

Agfa PrintSphere Disaster Recovery



Líder em rotativas

offset usadas
� Venda e instalação rotativas offset

� Transferências

� Atualizações, serviço e reparos

� Agentes Procemex para gráficas (câmeras de

controle de quebras de papel durante a produção)

Espanha e Latín América

www.gws.nl


LLaa  PPrreennssaa

papel
24

M
uitos bancos,

serviços públi-

cos, telecomu-

nicações e ou-

tros prestadores

de serviços continuam a in-

centivar (e às vezes forçar)

seus clientes a migrarem do

papel para os meios digitais,

alegando que a comunicação

eletrônica é "mais verde",

"salva árvores" ou "protege o

planeta" como justificativa.

Só podemos concluir que

os CEOs dessas empresas

estão:

l mal informados sobre a

sustentabilidade inerente do

papel, a pegada ambiental

em rápida expansão da co-

municação digital ou ambos;

l confiam nas equipes de

marketing que não se preocu-

pam em validar as afir-

mações ambientais;

l buscam reduzir custos,

ignorando as regras de mar-

keting ambiental estabeleci-

das da FTCdos EUA e da Ca-

nadian Standards Associa-

tion que dizem que os profis-

sionais de marketing "não de-

vem fazer declarações am-

plas e não qualificadas de be-

nefícios ambientais como

"verde" e que "as decla-

rações devem ser claras, pro-

eminentes e específicas".

CRESCIMENTO DE DISPOSITIVOS

ELETRÔNICOS E LIXO

ELETRÔNICO

Não há como negar que o

uso de dispositivos eletrôni-

cos explodiu na última déca-

da. De acordo com um estu-

do do Pew Research Center,

a grande maioria dos ameri-

canos (81%) possui smartp-

hones em 2019, contra ape-

nas 35% em 2011. Quase

três quartos dos adultos dos

EUA possuem desktops ou

laptops, e cerca de metade

possui tablets e leitores

eletrônicos. Esse boom resul-

tou em muitos avanços que

tornam nossas vidas mais efi-

cientes, produtivas e agradá-

veis. Mas também trouxe

consigo graves e crescentes

consequências ambientais,

de saúde e econômicas.

De acordo com o recém

lançado Global E-waste Mo-

nitor (GEM) 2020 , um recor-

de de 53,6 milhões de tonela-

das de lixo eletrônico foi gera-

do em 2019, um aumento de

21% em apenas cinco anos.

Para se ter uma ideia, o lixo

eletrônico do ano passado

pesava até 350 navios de

cruzeiro do tamanho do Que-

en Mary 2, o suficiente para

formar uma linha de 76 mil-

has de comprimento. O GEM

descreve o lixo eletrônico co-

mo produtos descartados

com uma bateria ou um plu-

gue. Pequenos equipamen-

tos eletrônicos, telas e moni-

tores, equipamentos de TI e

telecomunicações represen-

taram mais da metade do lixo

eletrônico global no ano pas-

sado. Os EUA e o Canadá

geraram coletivamente 7,7

milhões de toneladas de lixo

eletrônico em 2019. Isso

equivale a cerca de 21 quilos

por pessoa, e quase três ve-

zes a geração per capita

mundial de 7 quilos.

O relatório também prevê

que o lixo eletrônico global

chegará a 74 milhões de to-

neladas em 2030, quase o

dobro do lixo eletrônico em

apenas 16 anos. Isso torna

esse resíduos o fluxo de lixo

de crescimento mais rápido

do mundo, alimentado por ta-

xas mais altas de consumo

de dispositivos elétricos e

eletrônicos, ciclos de vida

curtos dos dispositivos e pou-

cas opções de reparo. Muitas

pessoas agora veem os dis-

positivos e eletrodomésticos

como descartáveis, simples-

mente eliminando-os na hora

de uma atualização. Outros

podem mantê-los, mas não

conseguem encontrar uma

maneira econômica de re-

pará-los.

POUCO LIXO ELETRÔNICO É

RECICLADO

O GEM descobriu que

apenas 17,4% do lixo eletrô-

nico foi coletado e reciclado

globalmente em 2019, com

apenas 15% do lixo eletrôni-

co reciclado na América do

Norte. A maior parte do lixo

eletrônico era despejada ou

queimada em vez de ser co-

letada para reciclagem e reu-

tilização.

Inúmeras substâncias tó-

xicas e perigosas são encon-

tradas em equipamentos

eletrônicos e representam

grave risco para o meio am-

biente e a saúde humana

quando não manuseadas de

maneira ambientalmente co-

rreta. Uma pesquisa recente

citada no GEM descobriu que

o lixo eletrônico não regula-

mentado está associado a

um número crescente de ma-

les à saúde, desde defeitos

congênitos e neurodesenvol-

vimento alterado até danos

ao DNA, problemas cardio-

vasculares e respiratórios e

câncer.

O lixo eletrônico também

representa uma grande perda

econômica. Quando os dispo-

sitivos eletrônicos são sim-

plesmente jogados fora, ma-

teriais de alto valor recuperá-

veis, como ferro, cobre e ou-

ro, são descartados com eles.

Two Sides América do Norte discute: 

eliminar o papel é melhor para o meio ambiente?
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O novo ImagePerfect Sa-

feTouch é um laminado

transparente de 80 mícrons,

disponível em acabamentos

brilhantes e foscos. O filme

incorpora o agente antimi-

crobiano altamente eficaz

zinco piritionato e oferece

mais de 99,99% de proteção

comprovada contra o cresci-

mento de uma variedade de

bactérias, fungos e parasitas

comuns.

O agente antimicrobiano

é encapsulado na camada

de filme, ao invés de aplica-

do como um revestimento.

Isso garante que as proprie-

dades protetoras do produto

sejam preservadas mesmo

com limpezas abrasivas re-

gulares, oferecendo pro-

teção garantida por três

anos.

Com seu adesivo de re-

moção à base de solvente,

semipermanente e livre de

resíduos, ImagePerfect ™

SafeTouch é adequado pa-

ra aplicação direta em su-

perfícies. A alta transparên-

cia do filme preserva a esté-

tica natural da superfície

original. Também pode ser

utilizado para laminação de

superfícies impressas, após

48 horas de secagem da

tinta.

ImagePerfect SafeTouch

é completamente resistente

à limpeza frequente com sol-

ventes como 70,0% de eta-

nol, 0,1% de IPA e 5,0% de

cloreto de benzalcônio.

"Se não podemos reciclar o li-

xo eletrônico, não estamos

devolvendo os materiais ao

circuito, o que significa que

temos que extrair novas

matérias-primas", diz Vanes-

sa Forti, autora principal do

GEM. Estima-se que o valor

das matérias-primas em to-

dos os resíduos eletrônicos

globais gerados em 2019 foi

de US$ 57 bilhões, mais do

que o produto interno bruto

da maioria dos países.

COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA,
CONSUMO DE ENERGIA E

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A miniaturização dos equi-

pamentos e a "invisibilidade"

das infraestruturas utilizadas

leva muitos a subestimar a

pegada ambiental da tecnolo-

gia digital. Esse fenômeno é

reforçado pela ampla disponi-

bilidade de serviços na "nu-

vem", o que torna a realidade

física de uso ainda mais im-

perceptível e leva a subesti-

mar os impactos ambientais

diretos da tecnologia digital.

Em 2023, a gigante da

tecnologia global Cisco esti-

ma que a América do Norte

terá 345 milhões de usuários

de internet (eram 328 milhões

em 2018) e 5 bilhões de dis-

positivos e conexões em rede

(3 bilhões em 2018).  O De-

partamento de Energia dos

EUA relata que os data cen-

ters dos EUA consumiram

cerca de 70 bilhões de quilo-

watts-hora (kWh) em 2014,

representando cerca de 1,8%

do consumo total de eletrici-

dade dos EUA. Com base

nas estimativas de tendên-

cias atuais, os data centers

dos EUA devem consumir

aproximadamente 73 bilhões

de kWh em 2020. Este con-

sumo de energia não inclui a

energia necessária para

construir, alimentar ou reca-

rregar os dispositivos.

De acordo com o The

Shift Project, um grupo de re-

flexão sobre a transição do

carbono, o consumo de ener-

gia necessário para as tecno-

logias digitais está aumentan-

do 9% a cada ano e a partici-

pação da tecnologia digital

nas emissões globais de ga-

ses de efeito estufa (GEE)

pode dobrar para 8% até

2025. The US National  Labo-

ratório de Energia Renovável

analisou 113 empresas de

tecnologia da informação em

2014 e constatou que apenas

14% da energia consumida

era de fontes renováveis.

O contraste entre as co-

municações eletrônicas e em

papel

A magnitude dos impac-

tos negativos resultantes do

uso da comunicação eletrôni-

ca em comparação com a co-

municação baseada em pa-

pel deve direcionar aqueles

que são comprometidos com

práticas de marketing res-

ponsáveis.

l O papel é feito de um

recurso renovável - árvores

cultivadas ou de florestas ge-

ridas de forma sustentável.

l Com uma taxa de recu-

peração de 66% nos Estados

Unidos, 67% no Brasil e 70%

no Canadá, o papel é um dos

matérias mais reciclados.

l A maior parte da ener-

gia usada para fabricar papel

na América do Norte vem de

biomassa neutra em carbono

e outras fontes renováveis.

l A indústria de celulose

e papel dos Estados Unidos

emitiu 35,7 Mt de emissões

de GEE em 2018, o que re-

presentou apenas 1,2% do

total de emissões diretas dos

Estados Unidos.

l Mais de 90% da água

usada para fabricar papel na

América do Norte é limpa e

devolvida à fonte. No Brasil

esse percentual ultrapassa

93%. A maior parte do restan-

te evapora ou permanece em

produtos de papel.

l Az indústrias de papel

norte-americana e brasileira

têm mostrado melhoria contí-

nua de desempenho ambien-

tal, que está bem documenta-

da. 

Equipe de Two Sides North America 
com informações acrescentadas por Two Sides Brasil.

Novo Spandex ImagePerfec SafeTouch
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Mondi
apresenta
NextLiner

A Mondi, empresa

do mercado de so-

luções de papel e

embalagens, de-

senvolveu o pri-

meiro liner de

s i l i c o n e

kraft re-

vestido de

p o l i e t i l e n o

(PCK) sus-

tentável e ago-

ra o apresenta em escala global. Es-

ses tipos de suporte são essenciais

para transportar e proteger produtos

adesivos sensíveis à pressão (PSA).

Atualmente, é normal descartá-los

uma vez que os produtos PSA que

acompanham tenham sido usados. O

NextLiner da Mondi usa uma base de

papel reciclado com um revestimento

de origem sustentável. O uso de fibras

recicladas e materiais renováveis pode

ter um impacto positivo na redução da

pegada ambiental do NextLiner usado

em artes gráficas, fitas adesivas e ou-

tras aplicações industriais.

EcoVadis, a empresa inter-

nacional de testes, concedeu o

prêmio de nível Platinum à fá-

brica de papelão Iggesund em

Iggesund, Suécia, onde Inver-

cote, a marca líder de papelão,

é feita. A EcoVadis, que avalia

resultados em responsabilida-

de social corporativa, já reali-

zou mais de 65.000 avaliações

em mais de 200 setores em

160 países.

A Iggesund Paperboard faz

parte do Holmen, um grupo

sueco de produtos florestais

corporativos que está entre as

100 empresas mais sustentá-

veis do mundo na última déca-

da listadas nos índices rele-

vantes.

A
Antalis foi informada da con-

clusão da aquisição pela Koku-

sai Pulp & Paper Co., Ltd.,

KPP, em 21 de julho de 2020,

de todas as ações da Antalis detidas

pela Sequana a um preço de 0,10 eu-

ros por ação, e de todas as ações da

Antalis detida pela Bpifrance Participa-

tions ao preço de 0,40 euros por ação,

representativa de 83,7% do capital so-

cial da Antalis (com base num capital

social de 71.000.000 ações). Conse-

quentemente, KPP se tornou o novo

acionista majoritário da Antalis com

59.460.094 ações.

De referir que, em simultâneo e in-

dissociável com a aquisição, foi cele-

brado com os antigos credores da An-

talis um acordo de reestruturação para

o refinanciamento de 100 milhões de

euros do montante em dívida através

de um novo financiamento concedido

pelo Mizuho Bank, em conjunto com o

um cancelamento da soma restante.

A Antalis também se beneficiará de

um empréstimo intragrupo de 80

milhões de euros da KPP e possível fi-

nanciamento complementar de outros

bancos japoneses, permitindo à Antalis

continuar seu desenvolvimento estraté-

gico por meio do crescimento interno e

externo.

KPP adquire todas as ações da Antalis
detidas por Sequana e Bpifrance

Invercote, premiado com Platina
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M
etsä Board, um

produtor europeu

de placas leves

premium e parte

do Metsä Group, anuncia que

suas placas obtiveram certifi-

cados DIN CERTCO para

compostabilidade industrial

que atendem aos padrões

DIN EN 13432 e ASTM

D6400. Além disso, a placa

de barreira ecológica Metsä

Board MetsäBoard Prime

FBB EB também possui um

certificado de compostabili-

dade para uso doméstico.

As caixas de papelão, cai-

xas dobráveis e kraftliners

brancos da Metsä são feitos

de fibras de madeira virgem

provenientes de florestas ge-

ridas de forma sustentável no

norte da Europa. Eles são se-

guros para contato direto com

alimentos e livres de produtos

químicos fluorados. Os

painéis Metsä são leves e for-

tes, contribuindo para a re-

dução da pegada de carbono

em toda a cadeia.

Flow Cosmetics escolhe
caixas sustentáveis da

Metsä Board
A Flow Cosmetics, uma empresa finlandesa de cosméticos

naturais, selecionou o papelão da Metsä Board, como seu ma-

terial de embalagem preferido, para sua linha inovadora de

shampoos e sabonetes corporais e faciais.

O MetsäBoard Natural FBB foi selecionado para a embala-

gem por sua aparência visual, leveza e ecologia. Além disso,

a superfície não revestida do papelão tem uma bela aparência

natural. A placa MetsäBoard Natural FBB é uma placa nova e

leve, e sua superfície lisa também facilita uma boa qualidade

de impressão. Além das técnicas de impressão, folhas sim-

ples foram utilizadas no pós-processamento da embalagem,

conferindo à embalagem final um visual luxuoso.

A combinação exclusiva de qualidade e recursos gráficos

da Algro Design Advanced convenceu o fabricante têxtil Wol-

ford a embalar seu nariz e protetor bucal inovadores. Para as

embalagens da "Máscara Care", a empresa optou por um

cartão celulose de elevada qualidade com peso de 350 g /

m², que garante a máxima cobertura de cor e brilho, bem co-

mo uma vasta gama de opções de acabamentos. .

Máscaras de alta
qualidade com

embalagem superior

Metsä Board certificada para
compostabilidade industrial
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A
Heidelberger Druckmaschinen AG

(Heidelberg) continua avançando no

realinhamento da empresa. Determina-

da a se concentrar no negócio principal

de impressão plana, a Heidelberg vende o Ga-

llus Group para a empresa de embalagens

suíça Benpac holding ag, em Stans, enquanto

continua a lidar com a difícil situação criada pe-

la Covid-19.

No futuro, a Heidelberg e a Benpac trabal-

harão juntas na máquina de impressão digital

de etiquetas Gallus Labelfire. A Heidelberg con-

tinuará a fornecer a Unidade de Impressão Di-

gital (DPU) e consumíveis para este equipa-

mento.

Com um preço de compra acordado de cerca

de € 120 milhões, a Heidelberg espera que o

negócio gere milhões de euros em lucros. Os

parâmetros serão finalizados no fechamento. A

venda, que ainda não foi aprovada pelos órgãos

competentes e está sujeita a outras condições

precedentes, terá efeito antes do final de 2020.

A Koenig & Bauer Durst

GmbH anunciou planos para

lançar a VariJET 106 no

mercado com a primeira ins-

talação da impressora digital

de passagem única em um

cliente no início do próximo

ano, antes de uma apresen-

tação formal na drupa.

Visando a caixa dobrável

em indústria, a VariJET 106

B1 de 6.000 pl / h está no

centro do desenvolvimento

colaborativo entre Koenig &

Bauer e Durst e integra a

tecnologia de jato de tinta na

impressora offset Rapida

106 de alto desempenho.

A VariJET 106 combina

os pontos fortes do jato de

tinta digital com os da clássi-

ca impressão offset e acaba-

mento em linha, criando as-

sim um sistema de im-

pressão híbrido produtivo e

econômico para impressão

digital de embalagens. A Va-

riJET 106 pode produzir pro-

dutos de impressão perso-

nalizados e individualizados

ou alternar entre tiragens

curtas e médias.

O VariJET 106 oferece:

Integração modular de pro-

cessos upstream e downs-

tream; combinação de im-

pressão digital com módu-

los comprovados da plata-

forma Rapida; precisão de

registro perfeita graças à

produção em linha; TCO al-

tamente competitivo, pro-

dução eficiente de tiragens

ultracurtas a médias; re-

dução do consumo de re-

cursos, custos de armaze-

namento e desperdício; fle-

xibilidade absoluta para tes-

tes de embalagens e novas

campanhas; e resposta rá-

pida às demandas do mer-

cado.

Baumer hhs
novo driver
Xact

A Baumer hhs apre-

senta seu controlador

Xact compacto e intuitivo,

cuja gama de funções é

totalmente voltada para a

colagem automática. O

controlador incorpora a

mais recente tecnologia

de hardware e software,

oferecendo aos clientes o

máximo de flexibilidade.

Eles podem executar to-

dos os cabeçotes de apli-

cação de hot melt e cola

a frio Baumer hhs no

Xact e implementar apli-

cações de colagem sim-

ples e complexas de ma-

neira econômica. Os cur-

tos tempos de prepa-

ração e a alta confiabili-

dade tornam o novo con-

trolador a solução ideal

para colagem de alta pre-

cisão em muitas áreas de

produção de papelão

dobrável, embalagem de

fim de linha e acabamen-

to de impressão. 

LaPrensaLa    Pre   nsa
Edição Brasil

Nº 33

SETEMBRO

2020

www.alborum.com

Packaging  Packaging

ETIQUETAS -EMBALAGEMETIQUETAS -EMBALAGEM

Heidelberg vende o Grupo Gallus
para a Benpac holding AG

Koenig & Bauer Durst anuncia teste beta para VariJET 106
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"N
ão temos medo
dos desafios de
nossos clientes.
Para nós, isto é

uma parte importante da
construção e manutenção de
um relacionamento - é como
descobrimos novas maneiras
de trabalhar". 

É assim que Chris Rigby
define a visão da Pulse Me-
dia, sediada em Stockport,
Reino Unido, vencedora do
Silver Award no Global Flexo
Innovation Awards devido à
eficiência do fluxo de trabalho
e pela conversão do processo
offset para flexografia.

Esse desafio abrange vá-
rios pontos da cadeia de supri-
mentos de embalagens fle-
xográficas, uma vez que a
Pulse desenvolveu um portfó-
lio de serviços que abrange tu-
do - desde o design inicial,
passando pelo gerenciamento
de marcas e cores, até a im-
pressão, gerenciamento de
projetos e consultoria. Está
muito longe da produção pas-
so a passo da litografia, que
era o método comum atendido
pela empresa quando co-
meçou suas atividades, em
1982. 

Naquela época, os clien-
tes eram as gráficas locais;
hoje, a Pulse se posiciona co-
mo uma agência de gerencia-
mento de impressão que
atende a marcas globais de
FMCG.

A presença da Pulse no
segmento de FMCG data dos
anos 80, época  em que hou-
ve uma verdadeira "explosão"
de produtos de marca própria
dos varejistas. Segundo
Rigby, diretor da Pulse, "clien-
tes precisam de fornecedores
que assegurem que suas em-
balagens terão consistência
ao longo de toda a cadeia e
em diferentes mídias: carto-
nados, embalagens flexográ-
ficas, corrugados ou rótulos
UV. A Pulse enxergou essa

oportunidade e abraçou-a, e,
30 anos depois, entregar con-
sistência ainda é nosso princi-
pal negócio."

NO CENTRO DO TRIÂNGULO
Ele descreve a Pulse co-

mo uma "agência de geren-
ciamento de impressão". 

"Ficamos no centro de um
triângulo com designers, pro-
prietários de marcas e gráfi-
cas nas extremidades desse
diagrama. Nosso trabalho é

garantir a consistência da
marca e, para que funcione,
os três precisam confiar em
nós para usar nossa experiên-
cia para garantir em seus inte-
resses e obter os melhores re-
sultados ", salienta  Rigby.

O prêmio vencido pela
Pulse no quesito Inovação é
um bom exemplo dessa re-
lação colaborativa com os
clientes. A caixa de cerveja já
havia sido impressa em lito-
grafia, com resultados pouco

satisfatórios, e a missão da
Pulse era melhorar a qualida-
de de impressão da embala-
gem geral e a consistência da
cor. 

Uma equipe técnica for-
mada pela empresa, a gráfi-
ca, o fornecedor de chapas e
um técnico de tinta revisou o
design para decidir a melhor
abordagem, considerando fa-
tores como a divisão de tons e
assim por diante. 

MAIS VIBRANTE

Segundo Rigby, o fato de
a Pulse atuar no setor indus-
trial/flexo também é favorável.
"É certamente a área mais vi-
brante de impressão de em-
balagens atualmente, aquela
que está passando por mais
inovações e melhorias de
qualidade na última década."

Ele atribui muito crédito a
isso à Kodak Flexcel NX. "Há
dez anos, era difícil para a fle-
xo combinar a rotogravura e a
saída de offset, mas o NX foi
um grande impulso - até por-
que encorajou outros fabri-
cantes a investir no processo
flexográfico, melhorando ain-
da mais a qualidade, o contro-
le da impressora e das tintas.
Igualmente importante foi a
disposição das gráficas de se
engajar e ampliar ainda mais
seus limites."

Em curto e médio prazo, a
superação de limites está co-
locando em jogo tecnologias
como gama de cores estendi-
da (ECG) e paleta de cores fi-
xa (FCP), já que as marcas
buscam reduzir os custos e
as pegadas de carbono por
meio da redução de cores.

Com a sustentabilidade se
tornando um item cada vez
mais importante para os con-
sumidores, há um grande foco
em materiais recicláveis, espe-
cialmente plastico. Nesse que-
sito, a Pulse está atualmente
envolvida em uma série de
testes em novos substratos. 

Quebrando paradigmas rumo à inovação em Flexo
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À
medida que a fle-
xografia ganha
uma fatia maior do
mercado de emba-
lagens flexíveis,

em detrimento das gravuras,
a confiança no processo con-
tinua aumentando. Na Plasti-
lene, uma empresa conver-
sora de embalagens flexíveis
colombiana, é justo dizer que
a confiança está nas alturas. 

"Eu digo às pessoas:
'Você conhece alguma coisa
que eu não possa fazer com
flexo? Porque eu não con-
heço.", diz a diretora geral
Belinda Duran.

Duran reluta em afirmar
que os processos de rotogra-
vura e flexo são concorren-
tes. 

PRINCIPAL PRODUTORA

Com oito fábricas nas
Américas do Sul e Central,
Plastilene é uma grande pro-
dutora regional de embala-
gens flexíveis, etiquetas e en-
velopamentos. 

A empresa tem represen-
tação em vinte países das
Américas, o que dá ao grupo
um alcance considerável.

Além disso, ela está bem
posicionada para analisar o
que está acontecendo no
mercado. 

A chave para manter a si-
tuação sob controle é conti-
nuar próximo dos clientes
para entender as necessida-
des deles agora e no futuro.
Portanto, um serviço alta-
mente personalizado é o
ponto central para a estraté-
gia da Plastilene. Na empre-
sa, cada cliente tem seu pró-
prio executivo responsável,
que tem a tarefa de identifi-
car oportunidades e aprimo-
rar produtos. 

O desenvolvimento de
produtos é um processo
contínuo; as equipes de pes-
quisa e desenvolvimento tra-
balham em novas tintas,
substratos e técnicas de aca-
bamento. 

A AUTOMAÇÃO É ESSENCIAL

Outro fator-chave na es-
tratégia da Plastilene é a au-
tomação de processos. "Não
há mais espaço para o trabal-
ho manual com a flexo", diz
Duran. "O processo de fabri-
cação precisa ser consistente
e repetível se o que se dese-
ja oferecer é uma genuína al-

ternativa de alta qualidade à
impressão offset e à rotogra-
vura. Claro, é preciso investir
tempo em otimização de pro-
cessos, como, por exemplo,
atingir o equilíbrio ideal entre
uma visualização de alta re-
solução em lpi, tintas alta-
mente pigmentadas e a dosa-
gem correta de anilox. Mas o
resultado compensa o es-
forço."

Pensando no futuro, Du-
ran vê um crescimento contí-
nuo da fatia de mercado para
a flexografia. "Acho que os
grandes avanços feitos na
flexo recentemente chama-
ram a atenção de todos e ini-
ciativas como o Global Flexo
Innovation Awards ajudarão."

A Durst Brasil está trazen-
do um pouco mais da tecno-
logia e know how encontra-
dos em sua sede, na Itália,
para o mercado brasileiro.
Depois de estruturar um Cen-
tro de Reparos de cabeças
de impressão em sua filial na-
cional (o único fora da matriz
italiana), agora, a empresa
anuncia a construção de um
Customer Experience Center
para receber clientes, pros-
pects, realizar treinamentos,
impressão de amostras e de-
monstrações.

Chamado de DigiTau
Customer Experience Cen-

ter, o local, com 700 m2 de
área localizado na cidade de
Campinas, próximo à Rodo-
via Anhanguera, oferecerá
um ambiental totalmente
preparado para que o mer-
cado confira todas as possi-

bilidades de aplicações da
Tau 330 RSC E, que estará
em demonstração perma-
nente. Além disso, haverá
um espaço dedicado a trei-
namento e atualização de
hardware e software, e, ain-

da, um projeto para homolo-
gação de mídias específicas
de fornecedores locais para
serem usadas em equipa-
mentos inkjet para rótulos e
etiquetas da Durst. 

Além de atender ao mer-
cado brasileiro, o DigiTau
Customer Experience Cen-
ter também oferecerá supor-
te à produção de amostras e
aplicações para clientes da
América Latina.  

O DigiTau Customer Ex-
perience Center estará dis-
ponível para receber clientes
e produzir amostras a partir
de setembro. 

Diretora geral Belinda Duran,
da Plastilene.

A flexografia em alta na Plastilene

Durst anuncia construção de um Customer Experience Center no Brasil
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Fundada em 1995 em

Jundiaí, a Gráfica Santa Ge-

noveva iniciou suas ativida-

des com foco na impressão

offset. Contudo, vislumbran-

do oportunidades de merca-

do, e para atender à crescen-

te demanda por etiquetas,

passou a se dedicar também

à impressão flexográfica - ho-

je, responsável por aproxi-

madamente 65% do fatura-

mento da empresa.

Ao longo dos anos, a grá-

fica passou por um cresci-

mento contínuo - do primeiro

prédio onde, até hoje, funcio-

na a estrutura de produção

offset - expandiu-se para um

segundo galpão (que abriga-

va o parque flexográfico) e

agora, possui uma nova es-

trutura unicamente para a im-

pressão de rótulos e etique-

tas, inaugurada em 2019.

Santa Genoveva também

está anunciando o investi-

mento em seu primeiro mo-

delo de impressão digital pa-

ra rótulos adesivos, a Tau

330, da Durst. 

Já em funcionamento, a

Tau 330 está produzindo ró-

tulos para diversos segmen-

tos: alimentício, automotivo,

frutas, bebidas e, agora, com

a pandemia, cosmético e ál-

cool em gel. 

A
Comexi, fornecedora

para o setor de im-

pressão e conversão

de embalagens flexí-

veis, e a SR Embalagens,

uma das empresas brasileiras

líderes no setor de embala-

gens flexíveis, reforçaram seu

relacionamento após a insta-

lação de uma impressora fle-

xográfica Comexi F3 na fábri-

ca da SR Embalagens em Ba-

rretos (São Paulo). Como re-

sultado deste contrato, a SR

Embalagens aumentou sua

produtividade. A empresa bra-

sileira decidiu adquirir a im-

pressora flexográfica Comexi

F3 de 8 cores por diferentes

razões, como tempo de entre-

ga reduzido, tempo de comer-

cialização notável, robustez e

confiabilidade. Além disso, es-

ta máquina oferece recursos

adicionais e qualidade de im-

pressão excepcional, além de

ser altamente competitiva em

termos de custos de pro-

dução. A Comexi F3 inclui sis-

temas eletrônicos de ponta

para impressão de alta quali-

dade em diferentes substra-

tos, de filmes plásticos a es-

truturas de papel ou lamina-

das. A SR Embalagens procu-

rava uma impressora fle-

xográfica que garantisse que

seus clientes recebessem a

melhor qualidade

Fundada em 1979, a SR

Embalagens fabrica embala-

gens plásticas flexíveis para

os mais diversos setores co-

merciais e industriais. Foi

uma das primeiras indústrias

a se estabelecer em Barretos

e atualmente é uma das

maiores empresas do Brasil.

Enraizada em uma sólida es-

trutura organizacional, dividi-

da em quatro divisões de uni-

dades de negócios, a empre-

sa está sediada em Barretos

e está sempre em busca de

avanços contínuos. Atual-

mente, a SR Embalagens

está focada no processo de

reciclagem e extrusão de fil-

mes individuais em relação a

novas unidades. 

A nova impressora fle-

xográfica Comexi F3 foi incor-

porada à planta de produção

de Barretos, melhorando e

expandindo a SR Embala-

gens. Esta é a terceira im-

pressora flexográfica Comexi

adquirida pela empresa brasi-

leira. O CEO da Comexi no

Brasil, Marc Boadas, destaca

que em 2019, o grupo supe-

rou o número de vendas de

impressoras no país sul-ame-

ricano-.  Os números para

2020 indicam que a Comexi

Brasil espera exceder seu

crescimento em 2019, com o

objetivo de um aumento adi-

cional de 60%. Comexi, com

mais de 60 anos de experiên-

cia no setor, oferece um alto

nível de serviço técnico espe-

cializado e proximidade, além

de inovação tecnológica. A

impressão flexográfica é o

principal negócio da empre-

sa, que se tornou um dos

principais fabricantes mun-

diais de impressoras fle-

xográficas de tambor central

para pequenas, médias e lon-

gas tiragens.

SR Embalagens aumenta produtividade com 
a nova impressora flexográfica Comexi F3 

Eduardo
Torelli Rigolo
(Sta.
Genoveva) ao
lado de
Fernando
Bortolim
(Durst Brasil).

Gráfica Santa Genoveva investe em tecnologia digital para rótulos  



Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting34

LaPrensaLaPrensa

Steurs Graphic Solutions

com uma trajetória de 70

anos que começou em 1949,

quando os dois irmãos

Steurs, de Antuérpia, se jun-

taram para criar a empresa

pré-impressão para embala-

gens na Bélgica. 

Mesmo com sete déca-

das de história, os olhos da

empresa seguem fixos tanto

no presente, como no futuro -

isto é, seguindo na criação

de soluções para o hoje e

amanhã, como frisa o slogan

da Steurs Graphic Solutions. 

A Steurs oferece a seus

clientes prestação de ser-

viços de pré-impressão, pré-

mídia e design criativo em

360 graus. Desde 2014, ou-

tra área a que a Steurs se de-

dica é o departamento de

P&D, encarregado do desen-

volvimento de soluções. 

Após o briefing inicial, a

P&D cria um plano de projeto

para estabelecer as etapas

necessárias para desenvol-

ver e implementar a solução

proposta - por exemplo, tes-

tes personalizados na gráfi-

ca, seguidos de análises

aprofundadas. Em seguida, a

Steurs cria as soluções pro-

prietárias de triagem e / ou

gerenciamento de cores - S-

dot e S-color, respectivamen-

te - necessárias para entre-

gar o projeto e enviar reco-

mendações ao cliente. Após

o logoff, as soluções são im-

plementadas no fluxo de tra-

balho.

AMPLIANDO O APELO DA FLEXO

O S-dot foi um dos primei-

ros produtos do setor de P&D

da Steurs, e ilustra o pensa-

mento por trás da decisão de

criar o departamento. 

Cantens explica que o ob-

jetivo inicial era ampliar o

apelo da Flexografia para

marcas e convertedores. 

"Aceita-se que a flexo ten-

ha vantagens sobre o offset e

a rotogravura: custo mais bai-

xo, maior flexibilidade em re-

lação aos substratos e pra-

zos mais curtos - e todos são

importantes para as marcas

e suas gráficas. Mas, no pas-

sado, as dúvidas sobre a

qualidade e a consistência da

impressão eram superiores a

esses benefícios - coisas co-

mo densidades mais baixas e

outros desafios", diz. "Contu-

do, isso mudou quando a tec-

nologia Flexcel NX entrou em

cena e, na última década,

deu saltos significativos.

Então, decidimos fazer do

NX a plataforma para uma

nova estratégia para promo-

ver a flexografia como uma

alternativa aos outros proces-

sos."

Ele descreve o S-dot co-

mo um grupo de tecnologias

de triagem que a Steurs apli-

ca ao Flexcel NX para contro-

lar a transferência de tinta e o

ganho de pontos em áreas

específicas da imagem - ou

através da chapa. 

A
Abiea anunciou a

abertura das ins-

crições para a 7ª

Edição do Prêmio

Abiea, que, neste

ano, contará com 18 catego-

rias. 

Realizado desde 2008, a

premiação vem ganhando

força no mercado como uma

forma de divulgar trabalhos

de excelência dentro do seg-

mento de rótulos e etiquetas,

incentivando convertedores

e gráficas à melhoria contí-

nua. 

A premiação acontecerá

novamente durante a Flexo &

Labels 2021 em março, com

coquetel e recepção de con-

vidados. 

Acesso o regulamento

completo e instruções para

inscrição em www.premioa-

biea.org.br. O período para

credenciamento dos trabal-

hos vai de 28 de julho a 31 de

dezembro.

CATEGORIAS
Novamente, o Prêmio

Abiea terá coordenação técni-

ca da ABTG (Associação Bra-

sileira de Tecnologia Gráfica)

para avaliação e julgamento

dos trabalhos inscritos. 

As 18 categorias estão

reunidas em quatro grandes

grupos: 

Marketing: foco no impac-

to visual, unindo design e qua-

lidade de impressão, enqua-

drando categorias como Bebi-

das Alcoólicas, Produtos Ali-

mentícios, Cosméticos e Cui-

dados Pessoais, Farmacêuti-

cos (inclusive veterinário), Hi-

giene e Limpeza, Industrial,

Etiquetas.

Processos de Im-

pressão: Neste grupo, são

avaliados itens como qualida-

de da impressão da peça,

grau de dificuldade, etc. Um

corpo de jurados técnicos

analisa minuciosamente cada

impresso inscrito! Dentro des-

se grupo, estão inclusas as

seguintes categorias: Flexo

traço e Flexo Cromia, Offset

Cromia, Impresão Digital Cro-

mia, Impressão Combinada

Traço, Impressão Combinada

Cromia.  

Produtos: Engloba outros

tipos de produtos comuns em

nosso mercado e que não se

enquadram nos grupos men-

cionados. Nesse grupo temos

as seguintes categorias: Tags

e Etiquetas sem Adesivos,

Booklets, Rótulos de bula,

Sleeves, Impressos de Segu-

rança (com obrigatoriedade

de descritivo técnico). 

Inovação: Neste grupo,

que é o mesmo nome da cate-

goria em si, enquadram-se

produtos que tenham alguma

característica inovadora em

sua construção, utilização ou

design, também fazem parte

desta categoria, produtos que

tenham a tecnologia RFID in-

tegrada. Para esta categoria,

a peça inscrita deve obrigato-

riamente estar acompanhada

do descritivo técnico, que trará

as informações necessárias

para o julgamento correto do

produto. 

Prêmio Abiea abre inscrições para 18 categorias

Com os olhos voltados para o futuro da Flexografia 
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A Esko, fornecedora global de

soluções integradas de hardware

e software para as indústrias de

impressão e embalagem, lançou a

versão mais recente do ArtPro +

20.0, o editor de PDF nativo para

embalagens e pré-impressão de

etiquetas. Esta última versão do

software melhora consideravel-

mente a excelência das ope-

rações de pré-impressão, com al-

gumas vantagens, como retenção

70% mais rápida, economia signi-

ficativa de tempo e material para

corte escalonado de chapas, bem

como simplificação de trabalhos

de etiquetas termoencolhíveis.

Com base em seu antecessor, o

software de próxima geração apre-

senta uma série de novos recursos

e ferramentas que permitem que os

técnicos de pré-impressão atendam

aos desafios dos negócios atuais.

Ao reduzir significativamente o tem-

po gasto em tarefas repetitivas e

permitir que os trabalhos acessem a

impressora com mais rapidez, o no-

vo software melhora a eficiência da

pré-impressão de embalagens,

melhorando a automação do pro-

cesso de edição e eliminando o po-

tencial de erros.

Siegwerk se concentra 
em serviços digitais

A Siegwerk, um dos maiores fornecedores

mundiais de tintas de impressão para etiquetas

e embalagens, planeja se concentrar em ferra-

mentas e serviços virtuais para digitalizar ainda

mais sua estratégia de engajamento com o

cliente no futuro. Ao fazer isso, a empresa de-

seja agregar valor ao relacionamento com os

clientes, especialmente durante períodos limi-

tados de viagens de negócios.

Atualmente, a empresa está explorando di-

ferentes formatos e tecnologias de comuni-

cação para interagir com os clientes, demons-

trar produtos e soluções, compartilhar conheci-

mento e fornecer orientação e suporte.

A
Chromajet está reno-

vando sua parceria

com a marca Durst

por meio de um novo

investimento: a P5 350 com

tecnologia LED UV.

Depois de se tornar pio-

neira no país no investimento

da nova família de impresso-

ras P5 250 HS para o seg-

mento de comunicação vi-

sual, a empresa, com sede

em São Paulo, amplia seu

parque produtivo com o equi-

pamento de configuração ro-

lo a rolo para produção indus-

trial em mídias flexíveis. 

Disse Eduardo Gomes,

proprietário da Chromajet.

"Com a P5 350 LED, demos

um salto de produtividade em

nossa produção rolo a rolo,

que, antes da chegada da

máquina, era voltada para

volumes menores."

"Esse processo de cura

LED UV nos permite trabal-

har com uma gama maior de

mídias sem risco de que haja

deformidade em virtude do

calor, o que pode acontecer

no processo de cura UV  con-

vencional", diz Eduardo. 

O segmento de comuni-

cação visual, à semelhança

do que acontece em outros

setores gráficos, também

passa por desafios em virtu-

de da retração de investimen-

tos causada pela pandemia

de Covid19. 

Ainda assim, a Chromajet

optou por tirar do papel o pro-

jeto de investir em uma nova

solução para impressão rolo a

rolo para ganhar produtivida-

de. "De fato, o momento é de

desafios, mas não abrimos

mão de investir." salienta Ra-

quel Gomes, sócia-adminis-

tradora da empresa. 

Além da P5 350 LED UV e

da P5 250 HS, a Chromajet

ainda conta, em seu parque

digital de produção de comu-

nicação visual, as impresso-

ras Rho P10 160 e uma Rho

P10 200 HS. 

Eduardo e Raquel Gomes ao lado da P5 350.

Chromajet agrega valor à impressão 

rolo a rolo com nova P5 350 LED

A Esko lança o
editor de PDF

nativo ArtPro +
20.0 de última

geração
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N
ovos dados revela-

ram que a impresso-

ra de segurança es-

pecializada Eltronis

ajudou com sucesso o res-

surgimento de duas marcas

farmacêuticas Biotehnos e

Rompharm que experimenta-

ram quedas massivas nas

vendas devido a falsificado-

res russos.

Após discussões com a

Eltronis, etiquetas holográfi-

cas foram recomendadas pa-

ra ambas as marcas para aju-

dar a protegê-las de falsifica-

dores. A Eltronis projetou e fa-

bricou uma etiqueta de segu-

rança com um holograma es-

tampado a quente para o Al-

flutop usar em suas ampolas

e caixas de papelão de mar-

ca. O design sofisticado usa-

va uma combinação de recur-

sos de segurança ocultos e

abertos de alta qualidade. A

Rompharm escolheu um rótu-

lo de holograma desmetaliza-

do para Rumalon em sua em-

balagem de bolha e sua cai-

xa. Isso integrou as mais re-

centes técnicas de segurança

holográfica, incluindo um rele-

vo de vidro 3D, e foi imple-

mentado em todo o portfólio.

A Screen

transformou

a necessida-

de em virtu-

de, tornando

sua nova im-

pressora de

e t i q u e t a s

Truepress Jet L350UV SAI

disponível para demons-

trações remotas em seu

Centro de Tecnologia em

Amstelveen.

A nova tecnologia de im-

pressão de etiquetas da SAI

expande significativamente

os recursos de impressão di-

gital para aplicações de eti-

quetas e embalagens de web

estreita. E os

c l i e n t e s

atuais e po-

tenciais po-

dem agora

ver isso "em

p r i m e i r a

mão" com

demonstrações remotas, mas

completas da nova máquina.

A SCREEN investiu signi-

ficativamente no equipamen-

to necessário para dar vida a

essas demos online, e a equi-

pe de aplicativos aprimorou

suas habilidades de apresen-

tação para torná-las envol-

ventes e atraentes em um

ambiente virtual.

Após

o adia-

m e n t o

do Con-

gresso ECMA 2020, Pro

Carton e ECMA anuncia-

ram que realizariam seu

primeiro evento virtual (E-

vent), o "2020 Carton E-

vent & Awards" em 7 de

outubro de 2020. O E-vent

será transmitido do centro

de premiação em Viena a

partir das 15h (CET) e to-

dos estão convidados a

participar.

Este E-vent especial

celebrará os prêmios de

2020 para a indústria de

p a -

p e l ã o ,

incluin-

do o

European Carton Excellen-

ce Awards, o Pro Carton

Young Designers Awards

e, a novidade deste ano, o

Pro Carton Students Video

Award. Além disso, uma

celebridade famosa reali-

zará o evento para incenti-

var e inspirar o público a

seguir seus sonhos.

Haverá também jogos,

vídeos e interações com

os vencedores do prêmio

para criar um show único,

informativo e inspirador.

Rótulos holográficos para combater falsificadores

SCREEN facilita o teste remoto 
de seu UPS Truepress Jet L350UV

O 2020 Carton E-vent & Awards,
aberto a todos
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A
Domino Digital Printing So-
lutions anuncia o lançamen-
to oficial de sua solução que
permite uma ampla e varia-

da gama de acabamentos especiais
para etiquetas. Apresentado na La-
belexpo Europe 2019, foi possível
ver a qualidade das etiquetas embe-
lezadas que foram criadas com a
nova tinta UV67CL de cura UV da
Domino e duas impressoras a jato
de tinta K600i instaladas em uma
linha de acabamento Digicon Series
3 da AB Graphic. Esta solução per-
mite múltiplos acabamentos que
serão muito valorizados por criativos
e técnicos dos mais diversos seto-
res de atividade.

Esta última adição à linha de tin-
tas Domino pode ser usada como
um verniz digital em relevo ou como
um adesivo digital para aplicações

de estampagem a frio, garantindo
total flexibilidade com um único flui-
do. É compatível com materiais con-
vencionais, incluindo polietileno, po-
lipropileno e, nas condições certas,
certos papéis revestidos.

Dantex Digital, a divisão digital
do Grupo Dantex, anuncia o lança-
mento da PicoJet 254, uma impres-
sora de etiquetas UV digital com
largura de impressão de 10 polega-
das (254 mm). Concebido como
um sistema UV de cinco cores,
com impressão rolo a rolo, o Pico-
Jet 254 pode operar a velocidades
de até 75 metros por minuto. A im-
pressora foi construída para capa-
cidade de impressão de alto volu-
me e permite uma produção supe-
rior a oito milhões de metros linea-
res por ano. Graças ao tamanho de
gota de 2,5 picolitros e uma reso-
lução efetiva de 1200 x 1200 dpi, a
PicoJet 254 oferece uma qualidade
de impressão muito alta. Graças à
sua alta resolução,

O sistema de impressão incor-
pora a tecnologia "Web Stream",
uma função de reversão automáti-
ca da web que minimiza o des-
perdício entre trabalhos. Outro re-
curso adicional extremamente útil
desta impressora é o 'Reconheci-
mento de emenda automática' -
permitindo que os cabeçotes de im-
pressão se movam para fora do ca-
minho da emenda durante as mu-
danças de rolo.

Como todos os sistemas da lin-
ha Pico, o PicoJet 254 inclui o soft-
ware proprietário da Dantex para
produção de etiquetas de alta qua-
lidade, junto com todos os recursos
de gerenciamento e edição de ima-
gem inerentes a este sofisticado
sistema de impressão.

Flint Group lança
TerraCode

O Flint Group Paper & Board apresenta o
TerraCode, uma linha de tintas e revestimentos
sustentáveis à base de água para aplicações
em embalagens de papel e cartão. Projetado
para atender às demandas do mercado de em-
balagens sustentáveis, o Flint Group apresenta
uma oferta inovadora de produtos bio-renová-
veis que podem ser adaptados às necessida-
des individuais dos conversores.

Além de ajudar os impressores e seus clien-
tes a cumprir as metas de sustentabilidade, a
linha TerraCode atende aos requisitos de re-
sultados de embalagem premium, como alta
qualidade de impressão, consistência do pro-
duto e facilidade de uso. As tintas e revesti-
mentos são certificados de conteúdo bio-re-
novável (BRC) e são de origem sustentável. A
linha também está disponível como pronta pa-
ra impressão ou por meio de um pacote de
componentes básicos práticos.

Asahi e Comexi
colaboram em um

projeto turnkey
A Asahi Photoproducts, pioneira no de-

senvolvimento de chapas flexográficas de
fotopolímero, participa de uma i Projeto im-
portante com a Comexi e demais parceiros
do setor. Como parte desse projeto pronto
para uso, a Asahi instalará um processador
de lavagem com água Asahi AWP ™ 4835
P e placas processadas com água Asahi
AWP ™ com tecnologia CleanPrint no Cen-
tro de Tecnologia Comexi Manel Xifra Boa-
da em Girona (Espanha). O projeto foi de-
senvolvido para conscientizar os impresso-
res de embalagens flexíveis sobre o valor
da produção interna de chapas flexográfi-
cas e para demonstrar como é fácil fazer is-
so com a tecnologia atual.

O K600i da Domino's incorpora
acabamentos de etiqueta

Dantex Digital lança o PicoJet 254
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