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Shanghai Yawa
Máquinas de impressão
Fundada na década de 1920, a Shanghai YAWA

Printing Machinery Co., Ltd é uma empresa

centenária. Em 1924, o Sr. Wang Rongxing

estabeleceu a Shanghai Yongxing Machinery

Plant em Xangai.

Em 1940, os sucessores de Wang, Wang

Chuanyou e Wang Chuanfa, estabeleceram a

Shanghai Dechang Machinery Plant com 600

dólares de prata. Após a fundação da Nova 

China, a empresa mudou-se e se expandiu

várias vezes antes de ser renomeada

rebautizada como Shanghai No.4 Printing

Machinery Plant em 1965. Desde a reforma e

inauguração, com o apoio do então prefeito de

Xangai Zhu Rongji, Shanghai YAWA A Printing

Machinery Co., Ltd foi fundada com Hong Kong

TAI KONG Trading Co., Ltd. em 1988. É

também a primeira joint venture na indústria de

máquinas de impressão na China. O ano de

2015 é o primeiro ano em que YAWA retorna a

zero, avança e inicia um novo capítulo.

As máquinas incorporam componentes padrão de

fabricação internacional, como tecnologia elétrica

e eletrônica em motores e dispositivos da

Siemens, software da Schneider, sensores da

Panasonic e OMRON, bombas da Becker, etc.

líder em pós-impressão
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DuPont não participará da drupa 2021
A DuPont Image Solutions cancelou sua participação na

drupa 2021. A incerteza que permanece em relação à pande-

mia resultante do COVID-19 forçou a DuPont Image Solutions

a se retirar da drupa 2021. 

A drupa tem sido e continuará a ser o principal evento da

indústria gráfica no qual a DuPont Image Solutions, historica-

mente, é uma importante apoiadora e uma participante ativa.

E
m 1892, George

Eastman fundou a

Eastman Kodak

Company, em

1920, começou a

história da Kodak no Brasil,

atuando diretamente no país

por meio de um decreto assi-

nado pelo então presidente

brasileiro, Epitácio Pessoa. 

Nos anos 50, quando a

marca Kodak já estampava

laboratórios e lojas de foto-

grafia nos cinco continentes

(e também no Brasil), um

passo importante foi dado pa-

ra a expansão de seus produ-

tos: a fabricação local de

papéis fotográficos para fotos

P&B em sua nova fábrica lo-

calizada no Bairro de Santo

Amaro, na cidade de São

Paulo, maior metrópole da

América do Sul, em 1954. 

O sucesso e a preferência

dos brasileiros pela marca Ko-

dak resultaram em novos in-

vestimentos: em 1967, foi

inaugurado um Centro de Dis-

tribuição em São Paulo (no

bairro do Morumbi) e, em

1972, o país seria sede de um

novo pólo de produção de tec-

nologia na fábrica inaugurada

em São José dos Campos,

onde a Kodak fabricava pro-

dutos químicos, filme RX, sen-

sibilização de papel e monta-

gem de câmeras fotográficas.

Na década de 1970,

período de grande cresci-

mento e expansão da econo-

mia brasileira, a Kodak apre-

sentou sua nova sede, locali-

zada em um prédio moderno

também no Morumbi em

1976, e, um ano depois, em

77, iniciou a fabricação de câ-

meras portáteis. No final da

década de 1980, em 1989, a

Kodak ampliou sua produção

com a inauguração de uma

nova fábrica na Zona Franca

de Manaus (AM), onde eram

produzidos filmes e papéis fo-

tográficos, e ampliou sua

área em 1997. 

A Kodak, em escala mun-

dial e também no Brasil,

anunciou novidades para o

segmento gráfico através de

novas tecnologias de CTPs

com automações, novidades

tecnologias de impressão di-

gital, softwares para gestão

de workflows, chapas digitais

livres de processamento,

software de fluxo de trabalho

baseado em nuvem e, é cla-

ro, filmes cinematográficos -

voltados para a indústria do

entretenimento.

A nova geração de siste-

mas de impressão da linha

Prosper com a nova impres-

sora digital Kodak Prosper Ul-

tra 520.

Com a necessidade de

atender a demanda por ino-

vações para segmentos co-

mo embalagem / embalagem

flexível, editorial e jornais, off-

set e comunicação customi-

zada, a Kodak mantém os ol-

hos no futuro, com sólidos in-

vestimentos em pesquisa e

desenvolvimento.

A Kodak se retira da drupa 2021
"O compromisso da Kodak com a segurança de nos-

sos colaboradores e clientes durante a pandemia de

Covid19 é fundamental. As contínuas preocupações e

impactos da pandemia tornam difícil para nós nos com-

prometermos com recursos para o evento nestes tem-

pos de incertezas" disse Jim Continenza, Presidente

Executivo da Eastman Kodak Company. 

Cem anos de presença ativa da Kodak no Brasil 

Propaganda antiga da Kodak..Imagem aérea da fábrica de SJC.

Prédio atual da Kodak. Antiga sede.
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V
inte e cinco anos de
história no segmen-
to gráfico do Nor-
deste, a Pro Visual,
de Recife (PE) in-

vestiu na AccurioLabel 190,
tecnologia de impressão digital
da Konica Minolta para rótulos
e etiquetas adesivas. Junta-
mente com o equipamento,
uma segunda máquina foi ins-
talada: a AccurioPress C6100
para impressão sob demanda
no segmento promocional - o
primeiro modelo instalado no
estado de Pernambuco. 

Segundo Antonio Serpa,
sócio-proprietário da Pro Vi-
sual, a empresa, que iniciou
suas atividades no ramo de
offset, passou a adotar a tec-
nologia digital há quatro
anos, atendendo a uma de-

manda do mercado.
O passo seguinte foi anali-

sar a possibilidade de expan-
dir o leque de produtos da
empresa, que já trabalhava

com impressos promocionais
e editoriais. "Agora, com a re-
tomada do mercado, chegou
o momento de investir." diz
Antonio Serpa.

O objetivo foi renovar o
parque digital com um equi-
pamento de mais qualidade
e produtividade. A AccurioLa-
bel 190, já em funcionamento
na Pro Visual, representa a
concretização de uma meta
de investimento. 

"Queríamos entrar para o
mercado de rótulos e etique-
tas, mas, como estamos no
início, precisávamos de uma
máquina flexível para peque-
nas e médias tiragens. 

Segundo estudo recente-
mente divulgada pelo Sebrae
- PE, entre os nichos de mer-
cado que estarão em alta no
pós Covid19 no estado estão
os ramos de alimentos, bebi-
das, beleza e de pequenas e
medias produtoras de insu-
mos em geral. 

Gráfica de Recife adquiriu dois

equipamentos de impressão digital 

para atualizar seu parque de produção 

Antonio Serpa ao lado da AccurioLabel 190.

A drupa expande sua
oferta digital: a partir de
outubro, a plataforma onli-
ne drupa preview ofere-
cerá aos expositores e vi-
sitantes um canal adicio-
nal para interagir com a
indústria, discutir questões
atuais e apresentar portfó-
lios de produtos. O portal
será composto pelos for-
matos de conteúdo "Con-
ferência", "Exposição" e
"Networking" e reunirá a
comunidade. A prévia da

drupa permite uma troca
contínua de informações
até a feira híbrida em abril
de 2021, que combinará o
evento no local com con-
teúdo digital adicional.

Na "Área de Conferên-
cia", os usuários encon-
trarão palestras, vídeos e
entrevistas, fornecendo
uma prévia da drupa 2021.
Ela refletirá a agenda em
termos de conteúdo e
transferência de conheci-
mento que a drupa repre-

senta. Em dias e horários
fixos, os interessados po-
dem participar das
sessões web gratuitamen-
te e bater um papo com os
palestrantes. Posterior-
mente, os vídeos estarão
disponíveis sob demanda.
O "Espaço de Exposições"
reúne o que os visitantes
normalmente podem es-
perar ver nas áreas de ex-
posição: produtos interes-
santes, empresas inova-
doras e contribuições de

especialistas. Isso signifi-
ca que as visitas ao even-
to ao vivo já podem ser
planejadas nesta fase ini-
cial. Além disso, até reu-
niões podem agora ser or-
ganizadas: no "Networ-
king Plaza". As opções de
networking permitem que
empresas e stakeholders
façam o contato online ao
vivo com antecedência e
intensifiquem esse contato
no evento de abril de
2021.

Drupa: nova plataforma digital 

para transferência de conhecimento



LLaa  PPrreennssaa

empresas
6

O
4º Congresso In-

ternacional de

Tecnologia Gráfi-

ca, o principal

congresso técni-

co do segmento. Serão 3 dias

(24, 25 e 26 de novembro) de

palestras online, sempre no

período da manhã, com espe-

cialistas em impressão do

Brasil e do mundo tratando de

conteúdos criados exclusiva-

mente para o evento.

Com o tema "Tecnologia e

Inovação para Sustentabilida-

de: a comunicação gráfica ru-

mo aos novos desafios", a

programação terá em sua

abertura o keynote de João

Paulo Capobianco, biólogo,

fotógrafo e ambientalista bra-

sileiro, uma enorme referên-

cia quando o assunto é meio

ambiente.

Em seguida, Luiz Serafim,

Head de Marca, Comuni-

cação, eCommerce da 3M,

trata do tema "Inovando para

superar a pior das crises". Au-

tor, professor e palestrante

com foco em inovação, Sera-

fim sempre oferece insights

relevantes para os empresá-

rios entenderem como se po-

sicionarem frente aos novos

desafios globais.

O primeiro dia conta

também com a palestra "Im-

pressão industrial - panorama

e oportunidades", com Ale-

xandre Keese, diretor da

FESPA Digital Printing. Espe-

cialista na indústria de im-

pressão, Keese tem grande

conhecimento sobre o setor e

vai detalhar as capacidades

desse novo mercado e como

estar preparado para encon-

trar as oportunidades que cer-

tamente vão surgir.

Para finalizar o dia, o pre-

sidente mundial do Two Si-

des, Martyn Eustace, aborda

"O papel do papel na susten-

tabilidade da Indústria Gráfi-

ca". A entidade tem em seu

DNA falar de meio ambiente

e defender o uso consciente

do papel. Será o momento

de entender conceitos im-

portantes da relação da

indústria gráfica com o nos-

so planeta.

DIA 2

No dia 25 de novembro, a

primeira palestra será "O que

a história das drupas nos en-

sina sobre o futuro". Será um

momento de relembrar o que

foi tendência nas últimas dru-

pas e virou realidade nas

companhias de impressão

pelo mundo e o que a próxima

edição reserva em termos de

transformações tecnológicas.

A palestra será conduzida por

Dr. Markus Heering (diretor

da VDMA Additive Manufac-

turing Association e também

da VDMA Printing and Paper

Technology Association).

O segundo conteúdo do

dia será um painel com o tópi-

co "Sustentabilidade no futuro

da indústria gráfica". Com dé-

cadas de atuação em comuni-

cação gráfica, a jornalista Tâ-

nia Galluzzi vai conversar

com convidados do setor. En-

tre eles, está Wilson Paduan,

Diretor de Manufatura, En-

genharia e Manutenção da

Antilhas Gráfica e Embala-

gens e um conhecedor dos

novos conceitos de sustenta-

bilidade, atuando na prática

na implantação de projetos

ambientais.

Para encerrar o segundo

dia do Congresso Internacio-

nal de Tecnologia Gráfica,

mais um nome internacional

de peso: o consultor Rainer

Prosi fala de "Perspectivas de

automação e IA fluxos de tra-

balho - produção gráfica inteli-

gente" um conteúdo para o

empresário que sabe que o

novo mundo conta com pro-

cessos cada vez mais auto-

matizados. Prosi é um dos

responsáveis por moldar o

pensamento de pré-im-

pressão como ele é hoje.

DIA 3

O terceiro dia terá início

com mais insights transforma-

dores com a palestra "Como

preparar a empresa para uma

cultura de inovação", que

será ministrada por Fábio Ca-

rucci Figliolino, diretor da Eko-

ve e um especialista em ino-

vação e sustentabilidade.

Em seguida, o alemão Ul-

rich Wolzenburg vai tratar do

tema "Digitalização em pe-

quenas e médias empresas",

mostrando que novos concei-

tos e tecnologias não estão

restritos apenas aos grandes

grupos e sim a todos os por-

tes de empresas, bastando

saber como adaptar cada

conceito a diferentes realida-

des.

Para a última palestra da

quarta edição do Congresso

Internacional de Tecnologia

Gráfica, o tema será "Im-

pressão funcional e sustenta-

bilidade", com a cientista, in-

vestigadora e professora ca-

tedrática portuguesa Elvira

Fortunato e o também cientis-

ta e professor angolano Ro-

drigo Martins, mestre em Ma-

teriais Semicondutores. O ca-

sal é mundialmente conheci-

do por suas descobertas

científicas, como no desen-

volvimento do primeiro

transístor com papel.

Carlos Suriani, atual presi-

dente da ABTG, será res-

ponsável por concluir o con-

gresso.

Programação do 4º Congresso

Internacional de Tecnologia Gráfica 



www.liigo.com.br


LLaa  PPrreennssaa

empresas
8

Por: Jonathan

Malone-McGrew 

da Solimar Systems

O
s sistemas de ge-
renciamento de
fluxo, com seus
benefícios de
ganhos de eficiên-

cia, demonstraram oferecer
muitos benefícios mensuráveis
para empresas de impressão.
Ainda assim, não há dúvida de
que alterar processos há muito
estabelecidos - talvez desde o
primeiro dia - pode ser assus-
tador. A resistência pode surgir
do desejo de manter o status
quo - a escola de filosofia "se
funcionar, não toque". Mas, na
maioria das vezes, decorre de
preocupações genuínas, como
como a mudança afetará o mo-
ral da equipe ou se interrom-
perá os processos existentes.
Aqui, Jonathan Malone-Mc-
Grew, da Solimar Systems,
examina três mitos comuns so-
bre os sistemas de gerencia-
mento de fluxo - e explica por
que fazer a mudança pode tra-
zer benefícios além dos resul-
tados financeiros.

MITO Nº 1: 
NOVOS PROCESSOS DE FLUXO

IRÃO DESMOTIVAR A EQUIPE

Uma das preocupações
mais comuns que ouvimos de
empresas que consideram a
atualização para um sistema
de gerenciamento de fluxo é
como a equipe reagirá. O
maior recurso de uma empre-
sa são as pessoas e, portanto,
é absolutamente correto con-
siderar o impacto que as no-
vas tecnologias terão no mo-
ral. No entanto, quando a tran-
sição é gerenciada correta-
mente, a introdução de novas
tecnologias pode realmente
ter um grande efeito positivo

na equipe - liberando-os de
processos manuais tediosos e
dando-lhes a oportunidade de
realizar tarefas com mais valor
agregado.

Isso é apoiado por um re-
latório da McKinsey que exa-
mina as atitudes dos trabalha-
dores em relação à auto-
mação [1]. Quase 60% dos
trabalhadores pesquisados
estimam que poderiam econo-
mizar 6 ou mais horas por se-
mana automatizando partes
repetitivas de seus trabalhos,
com quase três quartos (72%)
dizendo que usariam o tempo
para fazer um trabalho mais
valioso para a empresa. orga-
nização. Além disso, 78% se
concentrariam nos aspectos
mais interessantes e gratifi-
cantes de seus empregos.

MITO 2:
NÃO PODEMOS PAGAR UM NOVO

SOFTWARE COMERCIAL

O custo é compreensivel-
mente uma consideração im-
portante ao investir em uma
nova tecnologia. No entanto,
como acontece com qualquer
investimento, é essencial olhar
além do custo de compra e
considerar quanta receita ex-
tra pode ser gerada.

A solução certa de geren-
ciamento de fluxo pode forne-
cer um rápido retorno sobre o
investimento (ROI). Com base
no feedback dos clientes da
Solimar, sabemos que os be-
nefícios típicos incluem: uma
redução no tempo de indução
de 20 minutos para 20 segun-
dos; maior visibilidade, rastre-
amento e relatórios; redução

do custo de armazenamento
por meio de melhores proces-
sos de arquivamento; e a nova
capacidade de aceitar tipos
adicionais de trabalho, adicio-
nando opções diferenciadas
de valor agregado.

Borns Group, uma empre-
sa de marketing, impressão e
soluções postais com sede
nos Estados Unidos, ganhou
novos negócios após instalar
um sistema de gerenciamento
de fluxo da Solimar em 2019.
A empresa instalou o sistema
para obter melhor controle de
suas impressoras jato de tinta
e processos automatizados,
como adição de inserções di-
gitais, migração de logotipos
em preto e branco para cores
e adição de páginas e marcas
de perfuração. Isso levou a
uma melhoria mensurável na
qualidade de impressão e uma
redução de 60% nos tempos
de conclusão do projeto, ge-
rando US $ 400.000 em novos
negócios para a empresa e, ao
mesmo tempo, melhorando a
retenção dos clientes existentes.

MITO Nº 3:
O NOVO SOFTWARE DE FLUXO

NÃO SERÁ COMPATÍVEL COM OS

SISTEMAS EXISTENTES

Essa é uma preocupação
comum sobre os sistemas de
gerenciamento de fluxo - e não
sem fundamento. Muitas das
soluções de software no mer-
cado hoje dependem de pro-
gramação customizada, exi-
gindo que as empresas em-
preguem pessoal de progra-

mação altamente qualificado
para operá-las, ou empregar
serviços de programação ex-
ternos, que podem ser caros e
não fornecer o mesmo nível de
resposta que aquele. pessoal
da empresa. Geralmente, es-
se é um fator decisivo para as
empresas. No mínimo, pode
impactar negativamente os
custos de manutenção de lon-
go prazo da solução.

É por isso que projetamos
nosso software de fluxo para
ser o mais simples de operar
possível. Nossos sistemas
possuem uma interface fácil
de usar que não requer a es-
crita de códigos complicados,
permitindo que os clientes
acelerem a implementação de
mudanças na produção e ins-
talem novas versões rapida-
mente. Além disso, é confi-
gurável para diversos ambien-
tes e tipos de mercado, sendo
uma boa opção para peque-
nas e médias empresas e evi-
tando a necessidade de códi-
gos customizados.

A PRIMEIRA ETAPA PARA A

OTIMIZAÇÃO DO STREAM

A primeira etapa para mel-
horar seu fluxo é entendê-lo.
Solimar Systems fornece um
serviço  "Ande seu fluxo" icio,
onde examinamos seus pro-
cessos e sistemas existentes
e recomendamos quais eta-
pas podem ser tomadas para
melhorá-los. Isso geralmente
é feito pessoalmente, mas
também pode ser feito virtual-
mente por meio de chamadas
de vídeo. Esse processo o aju-
dará a identificar onde o din-
heiro está sendo perdido na fá-
brica e a muni-lo do conheci-
mento para fluir melhor, mais
rápido e mais competitivo.

Indo com o fluxo: Desmascarando 3 mitos comuns

sobre sistemas de gerenciamento de fluxo de impressão

[1] https://www.smartsheet.com/content-center/product-news/automation/workers-
waste-quarter-work-week-manual-repetitive-tasks
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A OneVision, especialista
em soluções de automação
na preparação de dados de
impressão, desenvolveu seu
software de pré-impressão
Asura nos últimos meses e o
equipou com três novas fun-
cionalidades poderosas.

Com o novo recurso "In-
corporar imagens recorren-
tes apenas uma vez", imagens idênticas
são incorporadas apenas uma vez. Para
todas as outras ocorrências, elementos
"Reference XObject" estão sendo cria-
dos e se referem à imagem incorporada.
Isso permite que você reduza significati-

vamente o tamanho dos arqui-
vos e acelere os tempos de
processamento para sistemas
downstream.

As bainhas são importantes
principalmente na produção
têxtil e de grande formato. O
novo módulo "Adicionar hems-
titches" adiciona hemstitches
aos dados de impressão forne-

cidos. Portanto, os dados de impressão
são perfeitamente otimizados para os
requisitos de produção.

Com a funcionalidade aprimorada do
módulo VDP, as cores e fontes contidas
no arquivo de impressão podem ser

usadas como propriedades. Essas infor-
mações podem ser usadas de muitas
maneiras diferentes, incluindo a ge-
ração dinâmica de folhas de prova.

P
ara a
ma io r i a
das gráfi-
cas que
buscam

melhorar sua pega-
da ambiental, as
ideias começam
com as instalações
e o kit. Mas todos
devemos pensar
mais no impacto do
transporte, espe-
cialmente se a frota de entre-
ga for grande.

Os veículos elétricos
estão se tornando mais co-
muns e o número de fabrican-
tes está crescendo. Uma
adição recente ao clã é a Vol-
ta Trucks, uma start-up sueca
que desenvolveu o primeiro
caminhão elétrico de entrega
de 16 toneladas do mundo. O
Volte Zero é projetado espe-
cificamente para você para a
distribuição de mercadorias
nas cidades. Até o seu corpo
é sustentável, pois é feito de
uma combinação de fibras de

linho e uma resina
b i o d e g r a d á v e l .
Volte afirma que is-
so reduz a pegada
de carbono do cor-
po em 75% em
comparação com
os designs conven-
cionais de con-
chas.

Definitivamen-
te, esse é um item
a ser considerado

por empresas de impressão
interessadas em melhorar
sua pegada de transporte. O
veículo tem um trem de força
elétrico (a parte que amarra a
caixa de câmbio aos eixos de
tração) que a empresa diz
ser "otimizado para segu-
rança". O Zero tem alcance
de até 200 km e velocidade
máxima de 90 quilômetros
por hora. Pode transportar
até 8,6 toneladas e tem ca-
pacidade para paletes de 16
euros. O uso de uma trans-
missão elétrica permite uma
reformulação completa do

espaço do motorista que, se-
gundo os desenvolvedores,
melhora a visibilidade e a se-
gurança.

Mas o que torna este veí-
culo e a empresa por trás de-
le especialmente interessan-
tes é o modelo de negócios.
A Volta Trucks oferece o
"Caminhão como Serviço"
(TaaS) para tornar mais fácil
para as empresas mudarem
gradativamente suas frotas
para o elétrico. É basicamen-
te leasing, exceto que TaaS
inclui serviço, manutenção,
seguro e treinamento com o
compromisso de fornecer
veículos de reposição quan-
do necessário. Isso deve
tranquilizar as empresas pre-
ocupadas com a variedade
de veículos elétricos.

A Volta Trucks projetou
sua tecnologia especifica-
mente para as cidades, para
fazer os últimos elos da ca-
deia logística. O Zero será
rastreado no próximo ano na
zona de emissão ultrabaixa

de Londres pela DPD, uma
empresa internacional de en-
comendas. A DPD já tem um
depósito de pacotes total-
mente elétrico em Westmins-
ter e o objetivo é ver o quão
bem o Zero se compara a ou-
tras vans elétricas.

A indústria gráfica possui
muitas tecnologias para aju-
dar a reduzir as emissões,
desde software de gerencia-
mento de tinta até sistemas
de controle de impressão. As
impressoras digitais, por
exemplo, permitem que as
empresas gráficas produzam
mídia impressa perto de seu
ponto de uso e isso pode re-
duzir as emissões associa-
das ao transporte. Adicionar
um caminhão elétrico de en-
trega como o Volta Zero po-
deria reduzir ainda mais as
emissões associadas à en-
trega, até zero.

Entrega elétrica

Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com/

Onevision expande Prepress Suite

com recursos poderosos
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A
Kodak e a Per-

fectPattern, espe-

cializada em so-

luções inovado-

ras no campo da

Inteligência Artificial (AI),

anunciaram uma nova par-

ceria tecnológica segundo a

qual a Kodak passará a usar

uma licença de código fonte

do sPrintOne, permitindo,

assim, que a solução seja

usada como parte do portfó-

lio KODAK PRINERGY On

Demand. Esse novo acordo

amplia a parceria de suces-

so que nasceu entre as em-

presas há quatro anos, e

que foi anunciada oficial-

mente durante a Drupa

2016. 

Graças a essa parceria

que envolve uso especial da

licença, a Kodak poderá inte-

grar de modo mais estreito

as funcionalidades baseadas

em AI do sPrintOne em sua

tecnologia de nuvem PRI-

NERGY On Demand, possi-

bilitando a preparação mais

rápida de trabalhos para im-

pressão. 

Por sua vez, o sPrintOne

é o principal componente do

serviço de planificação de

impressão dinâmica da Ko-

dak para gerenciamento e

melhor organização dos tra-

balhos a serem impressos

em uma única etapa de pro-

cessamento, levando-se em

consideração os vários parâ-

metros específicos que po-

dem existir em uma gráfica.

A integração mais estreita do

sPrintOne com a plataforma

PRINERGY On Demand aju-

dará, assim, os gráficos a ob-

ter processos de workflow

com maior automação, mais

eficientes e com redução de

custos de produção, de ma-

teriais e, sendo assim, com

aumento da rentabilidade. 

A Kodak foi

premiada na

premiação In-

terTech Award

2020 por duas

tecnologias: a

rotativa digital

Uteco Sapphi-

re EVO M com tecnología inkjet KO-

DAK STREAM, e as tintas KODAK

PROSPER QD indicadas para apli-

cações no segmento de embalagem

juntamente com o agente otimizador

de filmes (FOA, na sigla em inglês). 

As premiações do InterTech são

patrocinados pela Printing United

Alliance, e conferem reconhecimento

a tecnologias com potencial de causar

um grande impacto no segmento de

comunicações gráficas e suas indús-

trias correlatas. 

O Sapphire EVO M é o primeiro

sistema com tecnologia inkjet de pro-

dução de alta

v e l o c i d a d e

para o seg-

mento de em-

b a l a g e n s

flexíveis, im-

primindo ima-

gens de alta

qualidade usando tintas base d'água

em substratos que abrangem desde

papel até filmes. 

As t intas para embalagens

PROSPER QD e o agente otimiza-

dor de filmes foram desenvolvimen-

tos realizados com base em déca-

das de experiência da Kodak na

área de tintas e consumíveis para

aplicações jato de tinta. Esses com-

ponentes são revolucionários na

medida em que permitem combinar

alta velocidade operacional, alta

qualidade e baixo custo de consumí-

veis em filmes e plásticos. 

Kodak eleva integração de Inteligência Artificial

em seu sistema KODAK PRINERGY On Demand

GMG ColorProof GO
Graças à interface de usuário baseada

em navegador do GMG ColorProof GO,

os usuários podem gerenciar e executar

trabalhos de revisão de quase qualquer

dispositivo. O foco está estabelecido:

Com a nova versão, o GMG atrai espe-

cialmente os usuá-

rios profissionais

que buscam o

máximo de

controle de

flexibilidade e

aumento de

produtividade.

Vários locais de

teste são um cenário tí-

pico, pois o trabalho móvel e a tendência

de trabalhar em casa reforçam a relevân-

cia do GMG ColorProof GO.

Além da nova flexibilidade, GMG Co-

lorProof GO pontua muito com sua inter-

face de usuário intuitiva. Com GMG Co-

lorProof GO, todos os sistemas de provas

conectados são convenientemente con-

trolados e gerenciados através de um na-

vegador da web. Até a recalibração de um

dispositivo pode ser feita remotamente de

qualquer estação de trabalho ou smartp-

hone.

Kodak conquista 

dois troféus no 

InterTech Award 2020
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A
s coisas
mais ca-
ras que
você faz
em sua

gráfica todos os
dias envolvem con-
versar com clientes
e tocar fisicamente
em seu trabalho.
Você conversa com
os clientes para en-
tender melhor o tra-
balho que eles de-
sejam que você faça e toca
no trabalho, na pré-im-
pressão ou em outros pontos
do processo, para garantir
que a intenção do cliente seja
refletida no substrato. Mas
cada conversa e cada toque
têm um impacto financeiro.
Enquanto você confia nas fe-
rramentas de fluxo de trabal-
ho para ajudar no processo,
planilhas, quadros brancos e
notas adesivas também
estão disponíveis na maioria
das empresas que são usa-
das para coletar e comunicar
informações sobre trabalhos
em andamento. É natural!
Porém, quanto mais você fala
e joga, menos dinheiro você
ganha no trabalho.

O fluxo de trabalho deve
ser a infraestrutura que per-
mite que você trabalhe ao
máximo com o menor custo,
mas com o tempo, as so-
luções implementadas para
atender a um conjunto es-
pecífico de necessidades, ti-
pos de trabalho e clientes co-
meçam a se desgastar. Mem-
bros de equipe bem-intencio-
nados adicionam etapas ex-
tras, ignoram etapas, criam

planilhas para ras-
trear coisas que o
software de fluxo
de trabalho não
está rastreando e,
antes que você sai-
ba o que aconte-
ceu, seu fluxo de
trabalho é uma sé-
rie. etapas de des-
conexão não docu-
mentadas e inefi-
cientes. Como
você pode saber

se seu trabalho não está mais
fluindo, mas está passando
por uma série de obstáculos
e obstáculos? Comece dan-
do uma olhada rápida no que
você tem e, em seguida, co-
mece a procurar soluções
emergentes que podem
ajudá-lo a ser mais eficiente.

AVALIE ONDE VOCÊ ESTÁ PARA
PLANEJAR O FUTURO

O fluxo de trabalho nunca
foi um grande assunto na mí-
dia impressa. Alguns vêem o
software de fluxo de trabalho
como um mal necessário. As
reclamações variam de difi-
culdades na instalação e con-
figuração até interfaces de
usuário complicadas que de-
moram muito para serem en-
tendidas. As reclamações
têm alguma base na realida-
de de lidar com software que
muitas vezes foi criado para
atender às necessidades de
uma configuração de impres-
sora específica antes de ser
comercializado para a indús-
tria gráfica em geral. Em se-
guida, acrescente as mu-
danças na produção de im-
pressão ao longo da última

década, e as chances de que
o fluxo de trabalho instalado
corresponderá perfeitamente
ao trabalho que está sendo
feito hoje não são boas.

Alguns dos sintomas co-
muns de um fluxo de trabalho
que está fora de sincronia
com a combinação de trabal-
hos de impressão atual são:
1.Problemas para incorporar

mais trabalhos de tiragem
curta / pequenos lotes na pro-
dução e fora do portão para
que possam ser cobrados.

2.Um número crescente de
turnos de horas extras im-
pactando as margens de lu-
cro do trabalho.

3.Soluções de automação que
requerem pontos de contato
manuais: ilhas de auto-
mação.

4.Software instalado que nin-
guém está usando.

5.Vários processos para a
mesma função, às vezes o
resultado de fusões e aqui-
sições.

Qualquer uma dessas
condições vai custar-lhe tem-
po e dinheiro, mas à medida
que se somam, podem afetar

seriamente sua capacidade
de funcionar de forma lucrati-
va. Infelizmente, essas si-
tuações não se corrigem com
o tempo, e tentar adicionar
mais software a um fluxo de
trabalho desafiador muitas
vezes apenas adiciona mais
custos, sem corrigir os pro-
blemas subjacentes.

Antes de assinar esse
cheque para uma nova so-
lução de fluxo de trabalho,
faça uma autoavaliação que
começa com um tour pelo
seu fluxo de trabalho. Esta é
uma das melhores práticas
recomendadas pela maioria
dos especialistas em fluxo de
trabalho como ponto de parti-
da para a mudança para a
excelência operacional. Co-
mece sua caminhada de flu-
xo de trabalho com um qua-
dro branco. Identifique os ti-
pos de trabalho que você faz
no nível mais alto. Liste seu
equipamento e seu software.
Se você tiver listas de ativos,
comece com elas, mas esteja
preparado para editar! A pró-
xima parada é o ponto onde
você começa a trabalhar com
um trabalho de impressão.

Drupa Essentials of Print

Avaliações, plataformas e ganhar

dinheiro com o fluxo de trabalho

Por: Pat McGrew

"A necessidade de plataformas 
de fluxo de trabalho só vai se intensificar 

à medida que a indústria converge 
e os segmentos analógicos pesados, 

como embalagens, passam por uma maior 
transformação digital. 

Agora, você precisa saber como combinar 
a impressão com outros canais de 

comunicação"
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Algumas organizações

adotaram soluções de im-

pressão da web, compradas

ou construídas, enquanto ou-

tras ainda trabalham receben-

do pedidos por telefone ou ex-

clusivamente por meio de um

fornecedor ou agente de im-

pressão. Você pode ter todos

esses pontos de incorpo-

ração. Você pode descobrir

que tem várias soluções de

impressão na Web, bem co-

mo diferentes métodos de in-

tegração, dependendo do for-

necedor ou corretor com

quem você trabalha. Faça al-

gumas anotações sobre co-

mo o trabalho chega até você,

porque esta é a área citada

em pesquisas do setor como

a mais perturbadora. Isso é

especialmente verdadeiro pa-

ra empresas que fizeram a

transição com seus clientes

de longas séries de trabalho

estático que estavam no mes-

mo ritmo ano após ano para

séries mais curtas. tas com

mais variações.

Depois de observar como

os trabalhos são trazidos para

a gráfica, conduza os diferen-

tes tipos de trabalhos pela lo-

ja. Ouça quantas ligações são

necessárias para os clientes

confirmarem as especifi-

cações, decidir sobre os

substratos e ajustar as expec-

tativas de entrega. Conforme

os trabalhos passam para a

pré-impressão e pré-lança-

mento, quantos trabalhos são

rejeitados por itens ausentes?

Todos usam as soluções de

fluxo de trabalho instaladas

ou as planilhas e cadernos

particulares são a verdadeira

medida do progresso do tra-

balho? Revise o cronograma

de trabalho e observe o nú-

mero de retrabalhos. Existem

trabalhos impressos com con-

clusão pendente? Se você

tem painéis de produção,

quão próximos estão seus in-

dicadores do que você encon-

trou em sua caminhada? Gra-

ve tudo que você vê.

Agora volte para suas lista

de ativos e encontre o softwa-

re que está instalado e com-

pare-o com o que está sendo

usado. Você tem pacotes de

software não utilizados pelos

quais ainda paga manu-

tenção? Este é um lugar para

obter algumas economias.

Observe cada ferramenta de

software instalada e identifi-

que onde ela é usada e como

o processo de fluxo de trabal-

ho avança. Depois de ter es-

sa visão atualizada de seu flu-

xo de trabalho de produção

de impressão, é hora de con-

siderar as tendências emer-

gentes e tecnologias que po-

dem ajudá-lo a eliminar inefi-

ciências e ganhar dinheiro

com seu fluxo de trabalho.

CONSTRUA SUA PLATAFORMA DE
FLUXO DE TRABALHO

De soluções centradas em

dados que são informadas

pela Indústria 4.0 para orien-

tação de plataforma e estrutu-

ra para um conjunto emer-

gente de opções de fluxo de

trabalho de software como

serviço (SaaS), a oportunida-

de de refazer seu fluxo de tra-

balho de produção está ao

seu alcance. Desde a drupa

2016, a indústria viu as so-

luções de fluxo de trabalho

estabelecidas se reorganiza-

rem para aproveitar as vanta-

gens da computação basea-

da em nuvem, modelos de as-

sinatura para entrega e paga-

mento e suporte para um con-

junto emergente de platafor-

mas projetadas para permitir

que um arquiteto de fluxo de

trabalho crie um fluxo perso-

nalizado de ferramentas de

conexão em plataformas e

estruturas.

As plataformas como um

método para permitir que dife-

rentes ferramentas de softwa-

re trabalhem juntas em um flu-

xo de trabalho oferecem dife-

rentes benefícios. Considere

uma plataforma como o Enfo-

cus Switch, com mais de 70

aplicativos disponíveis para

integração na plataforma do

Switch. De CloudPrinter a ge-

radores de manuscrito, ferra-

mentas de PDF e aplicativos

de gerenciamento de metada-

dos, a plataforma Switch per-

mite ao arquiteto de fluxo de

trabalho montar ferramentas

para otimizar grandes seg-

mentos do fluxo de trabalho

de produção. A HP oferece

uma abordagem semelhante

com sua plataforma PrintOS,

apresentada na drupa 2016, e

continua a se expandir com

novas soluções adicionadas

ao mercado de PrintOS regu-

larmente. A característica defi-

nidora dessas plataformas é

que os aplicativos usam inter-

faces de programação de apli-

cativos (APIs) bem definidas

para se integrarem à platafor-

ma, tornando mais fácil testar

uma ferramenta antes de se

comprometer com ela. Espere

ver mais plataformas introdu-

zidas pelos principais fornece-

dores de fluxo de trabalho e

anúncios de ferramentas re-

conhecidas disponíveis como

complementos para as plata-

formas existentes.

Ryan McAbee, diretor de

fluxo de trabalho de produção

da Keypoint Intelligence, afir-

ma sobre as plataformas: "A

necessidade de plataformas

de fluxo de trabalho só se in-

tensificará à medida que a

indústria convergir e segmen-

tos com carga analógica pe-

sada, como embalagens. , ex-

perimente uma maior trans-

formação digital. Todos os ti-

pos de aplicativos, indepen-

dentemente do método de im-

pressão final, exigem etapas

de fluxo de trabalho bem defi-

nidas, desde a pré-impressão

até o gerenciamento de co-

res. Como resultado, as plata-

formas de fluxo de trabalho de

impressão são adequadas

para dar suporte às necessi-

dades em constante mu-

dança da indústria, aprovei-

tando os melhores compo-

nentes da classe que criam

um fluxo de trabalho universal

para processar e encaminhar

pedidos de maneira inteligen-

te em um sistema. "

"Antes de assinar esse cheque 
para uma nova solução de fluxo de trabalho, 

faça uma autoavaliação 
que começa com uma explicação 

passo a passo de seu fluxo de trabalho."
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As gráficas de produção

também devem tomar nota

do mundo emergente das

plataformas de personali-

zação de impressão que co-

nectam compradores de im-

pressão a produtores de im-

pressão. Empresas como

Cimpress, Cloudprinter, Ge-

lato e InkRouter desenvolve-

ram plataformas de rede glo-

bais que facilitam o acesso a

provedores de impressão

com diferentes recursos e lo-

cais de entrega que podem

expandir a pegada de qual-

quer impressora, em qual-

quer lugar.

Se você ainda não está

pronto para uma plataforma,

procure ferramentas e suítes

que podem ser integradas

ao seu ambiente atual que

podem capturar dados sobre

trabalhos em cada ponto de

contato e transmitir essas in-

formações para painéis de

produção que reportam não

apenas à sala de produção,

mas também para a adminis-

tração. Na impressora mo-

derna, é essencial ser capaz

de identificar todos os custos

associados a cada trabalho

para garantir que as mar-

gens sejam atendidas. Traga

sua lista de compras para a

drupa 2021 e passe um tem-

po com fornecedores de

software independentes e

recursos de soluções de par-

ceiros nos estandes de so-

luções de hardware. Faça

perguntas sobre escalabili-

dade à medida que sua em-

presa muda e cresce e re-

serve um tempo para revisar

os estudos de caso ofereci-

dos. Alguns minutos de leitu-

ra podem ser muito úteis.

GANHE DINHEIRO COM FLUXO

DE TRABALHO

A promessa de um fluxo

de trabalho bem projetado é

incluir apenas as ferramen-

tas de software necessárias,

capturando e entregando da-

dos utilizáveis para painéis

de negócios e produção. Po-

de ser ampliado ou reduzido

ao longo do tempo para aco-

modar novas linhas de pro-

dutos, e novas tecnologias

de impressão e acabamento

são excelência operacional.

Ele fornece a infraestrutura

que elimina custos desne-

cessários, pontos de contato

desnecessários e gerencia-

mento desnecessário.

No European Software

Investment Outlook 2019 da

InfoTrends, o fluxo de trabal-

ho foi identificado como o

centro de custo de € 1,4

milhões mais negligenciado.

O objetivo deve ser transfor-

mar isso em um centro de lu-

cro, gerenciando de forma

proativa as atividades de

pré-impressão, como os tra-

balhos são vendidos e os ar-

quivos são recebidos. Sua

avaliação do fluxo de trabal-

ho deve ajudá-lo a identificar

os custos reais de incorpo-

ração do trabalho, que é o

maior ponto de custo no pro-

cesso de fluxo de trabalho.

Outros levantamentos

apóiam a identificação da in-

corporação da mão-de-obra:

a obtenção da obra desde tal

ponto de venda até o ponto

de impressão, como elemen-

to fundamental a ser investi-

gado na busca de locais pa-

ra agilizar.

Se você tiver vários por-

tais de captura de arquivo e

impressão da web, este é

um bom momento para con-

solidar em um. Deve ser es-

calonável e seguro. Quer os

trabalhos cheguem por e-

mail ou FTP, é difícil automa-

tizar. As melhores soluções

facilitam para os clientes o

upload de arquivos e forne-

cem opções para verificar ar-

quivos automaticamente pa-

ra ativos, antes do voo, e ga-

rantir que todas as especifi-

cações de trabalho estejam

completas para o trabalho.

Só isso pode economizar ho-

ras de tempo. Soluções mais

sofisticadas podem enca-

minhar trabalhos automati-

camente com base nas re-

gras de negócios definidas,

removendo novamente as

pessoas desse processo.

Lembre-se de que qual-

quer uma dessas soluções

exigirá um conhecimento

profundo de seus processos

de trabalho e tempo para

configurar e implementar. No

entanto, uma vez feito isso, a

economia de custos será

ollow. E é assim que você

ganha dinheiro com seu flu-

xo de trabalho - você elimina

custos que não deveriam

existir.

Siga o mesmo caminho

examinando as soluções de

impressão MIS, soluções

ERP, sistemas de gerencia-

mento de aprovação e co-

nectividade com plataformas

de negócios para gerencia-

mento de faturamento e pa-

gamento.

SEUS PRÓXIMOS PASSOS
O valor da drupa é que to-

dos os fornecedores de so-

luções estarão presentes.

Ao planejar seu tempo na

feira, planeje pelo menos um

dia para falar com os forne-

cedores de software. Traga

seus desafios e não tenha

medo de explicar onde você

está tendo atrito em seu flu-

xo de trabalho. Esses forne-

cedores já ouviram tudo e

terão ideias sobre como

você pode passar do fluxo

de trabalho como uma dor

de cabeça para o fluxo de

trabalho como a infraestrutu-

ra de seu sucesso financeiro

contínuo.

"Na imprensa moderna, é essencial 
poder identificar todos 
os custos associados 

a cada trabalho para garantir 
o cumprimento das margens."

Fotos: 
MesseDüsseldorf
Gmbh_C.Ti llmann
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A
Canon lança a sé-

rie imagePRESS

C10010VP com au-

tomação aprimora-

da e recursos

abrangentes de gerenciamen-

to de mídia que estabelecem

novos padrões de produtivida-

de, diversidade de aplicações

e qualidade. A nova série in-

clui dois modelos que ofere-

cem velocidades de im-

pressão de 90 ppm (image-

PRESS C9010VP) a 100 ppm

(imagePRESS C10010VP).

Esta solução de im-

pressão digital de folha solta

de alto desempenho oferece

novos recursos avançados

como detecção ultrassônica

de alimentação dupla de vá-

rias folhas, registro ativo

frente a verso e um sensor

espectrométrico em linha

(ILS) para predefinição preci-

sa de cores simples em cada

página.

A unidade de fixação du-

pla da Canon garante que a

produtividade seja totalmen-

te mantida, mesmo ao usar

diferentes mídias com dife-

rentes pesos e texturas no

mesmo trabalho. A compati-

bilidade do equipamento com

papéis sintéticos permite sa-

tisfazer clientes que exigem

aplicações mais duráveis e

resistentes à água. Eles

também podem imprimir em

folhas longas de até 1.300

mm para uma ampla gama

de materiais de marketing,

oferecem diferentes grama-

turas, entre 60 e 400g / m², e

suportam papel em relevo.

Graças à sua tecnologia

inovadora R-VCSEL, corres-

pondência de cores Multi-

DAT e padrões de tela versá-

teis para a melhor qualidade

de imagem, os clientes serão

capazes de fornecer aplicati-

vos de alta qualidade, de me-

nus a circulares e de livros a

banners  longo.

Quantum Design, fabri-

cante de splicers automáti-

cos e rebobinadores de to-

rre, anunciou um acordo

com a Hunkeler AG, forne-

cedora de soluções de aca-

bamento de impressão digi-

tal com sede em Wikon,

Suíça. Este acordo tornará a

Quantum Design o fornece-

dor exclusivo de equipamen-

tos de emenda e rebobina-

gem automática para a Hun-

keler AG.

A parceria é o resultado

de muitos meses de trabalho

árduo em uma máquina de

emenda automática customi-

zada, a Hunkeler RS8, e um

rebobinador de torre automá-

tico, o Hunkeler TR8. A Hun-

keler já vende esses novos

modelos como parte de um

sistema completo de acaba-

mento em linha para a indús-

tria de impressão digital.

O RS8 é um splicer au-

tomático com duas posições

de rolo sem eixo que alimen-

tam um suprimento contínuo

de material para a prensa,

enquanto o festoon de arma-

zenamento integrado elimi-

na a necessidade de parar

para trocar os rolos. Os re-

cursos de emenda no regis-

tro estão disponíveis para

executar material pré-im-

presso que pode reduzir

drasticamente o desperdício

na impressão ao registrar

novamente.

O Rebobinador automáti-

co de torre TR8 também é

projetado com duas po-

sições de rolo do eixo para

rebobinar continuamente os

rolos diretamente da impres-

sora, eliminando a necessi-

dade de parar a prensa para

remover rolos e oferecendo

maior rendimento. O festão

integrado coleta o material

da prensa enquanto: l A teia

é parada de maneira contro-

lada para cortar e transferir

para um novo núcleo.

Canon lança série imagePRESS C10010VP

Acordo Quantum Design e Hunkeler AG
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Os clientes da Konica Minolta na

Europa nas áreas de impressão co-

mercial, publicação e embalagem

irão se beneficiar das atualizações

de automação graças à extensão do

acordo com a Kodak que agora co-

bre mais produtos e software

A Kodak anunciou a atualização

da conectividade para seu software

de fluxo de trabalho PRINERGY

usado nos sistemas Accurio-

Press da Konica Minolta, ali-

mentado por seu

controlador de

imagem IC-604

ou IC-605, sua

AccurioJet KM-

1 B2 +, uma impressora a jato de tin-

ta industrial de tinta UV de alta velo-

cidade e uma expansão de seu sis-

tema de gerenciamento de im-

pressão AccurioPro Conductor.

O software baseado em JDF

atinge um offset híbrido e fluxo de

trabalho digital mais fácil de usar do

que antes. Isso fornece aos clientes

um ambiente de produção mais efi-

ciente e novas oportunida-

des de negócios que apro-

veitam ao

máximo a

i m p r e s s ã o

sob deman-

da.

F
inishfit Microbe

Protect 2400,

uma solução de-

senvolvida pela

Epple Druckfar-

ben AG na Ale-

manha, passou por uma série

de testes em uma ampla va-

riedade de produtos impres-

sos com a Jet Press no Cen-

tro de Tecnologia Avançada

de Impressão da Fujifilm em

Bruxelas.

Finishfit Microbe Protect

2400 contém nanopartículas

elementares de prata (Ag0)

que aderem consistentemen-

te ao filme de verniz. Quando

ativadas pela umidade (por

exemplo, quando alguém as

toca), as nanopartículas de

prata liberam íons de prata

carregada posit ivamente

(Ag +), que reduzem signifi-

cativamente a presença de

vírus e bactérias na superfí-

cie do verniz. O efeito é cons-

tante e duradouro, uma vez

que as próprias nanopartícu-

las de prata não são libera-

das e não podem ser apaga-

das do verniz seco; além dis-

so, o fato de o verniz ser à

base de água torna-o uma

substância muito amiga do

ambiente.

Epson lança ERS 
Epson Remote Services

A Epson acaba de

lançar um novo software

de diagnóstico e serviço

remoto de impressora

que permite que os re-

vendedores de equipa-

mentos de automação

de escritório gerenciem melhor suas frotas

de impressoras jato de tinta comerciais. O

novo software Epson Remote Services

(ERS) permite a solução de problemas re-

motos e diagnósticos, enquanto reduz as

necessidades de serviço no local e otimiza a

taxa de reparo pronto para uso. Este soft-

ware é totalmente gratuito e permite minimi-

zar os custos de serviço, bem como o tem-

po de inatividade.

Fujifilm Jet Press atinge solução

de revestimento antimicrobiano

Atualizações Kodak PRINERGY 

para Konica Minolta
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Para atender à demanda por maior

volume, a Agfa investirá pesadamente

para expandir sua capacidade de pro-

dução de tinta para jato de tinta. Uma no-

va unidade de produção se concentrará

em tintas jato de tinta à base de água.

A nova unidade de produção, locali-

zada na sede da Agfa em Mortsel, Bélgi-

ca, permitirá que a Agfa atenda à de-

manda de seus clientes atuais e se torne

um fornecedor importante de tintas jato

de tinta à base de água para uma ampla

gama de usos inovadores, em especial,

o mercado em expansão para impressão

em papel decorativo, para a produção de

pisos laminados e painéis de móveis.

Combinada com as instalações exis-

tentes da Agfa, a nova fábrica criará uma

unidade de produção altamente eficiente

e flexível, onde as equipes de Pesquisa

e Desenvolvimento e Controle de Quali-

dade coexistirão. Sua capacidade de

produção deve estar de acordo com as

taxas de crescimento de volume de tinta

previstas para os próximos cinco a dez

anos.

A
Roland DG acaba

de anunciar o

lançamento da

versão mais recen-

te de seu software

VersaWorks 6 RIP para im-

pressoras Roland DG de

grande formato e lançou um

serviço de atualização gratui-

to para clientes que usam

modelos compatíveis.

Incluído no equipamento

de impressão e corte Roland

DG, o software VersaWorks 6

RIP e gerenciamento de im- pressão foi projetado para maximizar as características

da impressora, tinta e mídia

para impressão de alta quali-

dade e eficiência. aprimorado

para a produção de seus pro-

jetos.

Alguns de seus novos re-

cursos são: Nova configu-

ração de impressão "True

Rich Color"; as linhas de cor-

te agora podem ser adiciona-

das e editadas no Versa-

Works 6; e é compatível com

os espectrofotômetros mais

populares usados na im-

pressão de grande formato

A DuPont Image Solu-

tions anunciou uma nova sé-

rie de produtos como parte

de seu portfólio Pigment

Inks, a DuPont  Artistri Xite

P2700.

A Artistri P2700 é uma

tinta pigmento, para im-

pressão têxtil digital, formu-

lada para cabeças de visco-

sidade média e que oferece

uma melhor profundidade de

cores, pretos densos e uma

incrível saturação de cor.

Graças à formulação da tin-

ta, ela garante a qualidade

necessária para a im-

pressão têxtil em aplicações

domésticas, moveleira e

vestuário.

A DuPont e a Creazioni

Digitali, localizada em Como,

Itália, foram parceiros nos

testes e otimizaram o proces-

so de impressão e a qualida-

de do tecido impresso. 

Os principais benefícios

das impressoras roll-to-roll:

l confiabilidade do jato im-

pressor

l solidez à lavagem 4-5;

fricção à seco ? 4; fricção

úmido ? 3.5

l alta saturação da cor

l alta solidez à luz, com

amarelo de maior durabili-

dade

l Cores: CMYK ORBGV

(CMK em versões light/cla-

ro)

DuPont Image Solutions lança a linha de tintas

Artistri Xite P2700 para impressoras roll-to-roll 

Roland DG anuncia versão mais

recente do software VersaWorks 6 RIP

Agfa aumentará sua capacidade de produção de tinta jato de tinta
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A
Canon lançou a no-

va série Arizona

2300 para o merca-

do gráfico de gran-

de formato em se-

tembro, que ajudará os clien-

tes a acelerar a produção,

melhorar a eficiência opera-

cional e promover oportunida-

des de crescimento por meio

de novas aplicações. A nova

série tem várias opções de ca-

nais de tinta (40, 60 e 80) para

realizar uma ampla gama de

aplicações, incluindo três mo-

delos GTF compactos (Arizo-

na 2340 GTF, 2360 GTF,

2380 GTF) com uma área de

mesa de 1,25 mx 2,5 m plana

e três modelos grandes XTF

(Arizona 2340 XTF, 2360

XTF, 2380 XTF) com uma

área de mesa plana de 2,5 m

x 3,08 m.

A nova série é baseada na

tecnologia Arizona FLOW,

uma técnica de sucção de ar

que combina um layout de

mesa sem zonas, com vários

pontos de origem e pinos de

registro pneumáticos fáceis de

usar para proteger melhor o

substrato no lugar na mesa.

Graças a isso, a produtividade

aumenta em mais de 20% e a

otimização do tempo é clara,

mesmo ao imprimir substratos

complexos e difíceis, como

papelão, madeira e vidro, ou

mesmo imprimir grandes ima-

gens em painéis em vários

grandes painéis. A produtivi-

dade é mantida a um nível de

até 95 m2 / hora sem perda de

qualidade de impressão, além

de possuir um sistema de ma-

nutenção automatizado. A sé-

rie Arizona 2300 oferece cura

LED-UV para atingir 40% me-

nos consumo de energia em

comparação com outras im-

pressoras de arquitetura pla-

na, graças à sua operação

instantânea (já que nenhum

tempo de aquecimento é ne-

cessário), longa vida útil da

lâmpada e sua conectividade

com o sistema elétrico rede.

Também oferece baixo consu-

mo de tinta, utilizando em mé-

dia menos de 8 ml / m² de tin-

ta, incluindo manutenção.

A Canon também introdu-

ziu a versão 2.1 do seu soft-

ware Arizona Xpert que, com

novos recursos e 'receitas' pa-

ra aumentar ainda mais a pro-

dutividade, é capaz de impri-

mir contornos inteligentes de

substratos na mesa plana pa-

ra um posicionamento perfeito

sem fita ou máscara.

A Xaar lançou um ca-

beçote de impressão muito

avançado e fácil de instalar.

Projetada para oferecer alto

desempenho e resolução de

impressão de 720 dpi em

uma ampla gama de apli-

cações, incluindo cerâmica,

vidro, embalagens e etique-

tas, a nova Xaar 2002 foi de-

senvolvida especificamente

para fornecer integração rápi-

da e fácil e está pronta para

uso desde o início caixa.

Graças à sua nova Manu-

fatura Enxuta Avançada de

Atuador (TAM2) e tecnologia

Xaar AcuChp, a Xaar 2002

também oferece consistência

de cores visivelmente melho-

rada em toda a largura da ca-

beça de impressão. A veloci-

dade de impressão foi ampla-

mente aprimorada com a Xa-

ar 2002, permitindo que as

linhas sejam executadas

mais rapidamente. Ao utilizar

a capacidade total da cabeça

de impressão, agora são

possíveis frequências de dis-

paro muito mais altas de até

36 kHz, proporcionando velo-

cidades de impressão signifi-

cativamente mais rápidas de

até 75 metros por minuto a

720 dpi.

Canon apresenta nova série Arizona 2300

Nova cabeça de impressão XAAR 2002
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A
loja online Tomdom

é uma das maiores

plataformas de

comércio online da

Rússia e oferece

uma ampla variedade de têx-

teis-lar. Durante seus 12 anos

de mercado, a Tomdom, com

sede em Moscou, tornou-se

um fornecedor líder de corti-

nas prontas com uma clientela

diversificada em todo o país e

no exterior.

A fábrica de Tomdom, que

atualmente emprega mais de

20 pessoas, produz cortinas,

capas de móveis, colchas,

travesseiros decorativos, rou-

pas de cama, toalhas de me-

sa e diversos artigos têxteis

para presente. Sua unidade

de produção possui duas im-

pressoras de sublimação Mi-

maki JV300-160, escolhidas

por seu alto desempenho, ex-

celente qualidade de im-

pressão, controles simples e

trabalho estável sob pesadas

cargas de produção. Cores

de longa duração, sem a ne-

cessidade de complexos pro-

cessos de preparação e aca-

bamento do tecido, aliadas à

segurança do produto, tive-

ram papel importante na es-

colha desse método de im-

pressão. Outra razão pela

qual a tecnologia de subli-

mação acabou sendo uma

combinação ideal para Tom-

dom é que a maioria das cor-

tinas e banheiras de rede são

feitas de tecidos de poliéster.

Hoje, Tomdom está pen-

sando seriamente em com-

prar uma impressora Tx300P-

1800 MkII para tecidos natu-

rais, que são incrivelmente

populares na Rússia atual-

mente. Expandir a gama de

tecidos de design ao incorpo-

rar materiais naturais permi-

tirá que Tomdom inicie sua

própria produção indepen-

dente de roupas de cama e

vários produtos têxteis para

cozinha e sala de jantar.

Tomdom conta com a Mimaki para 

seu negócio de impressão em tecidos
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A Ricoh está responden-

do às necessidades das grá-

ficas de roupas de maior

produtividade com a nova

Ricoh Ri 2000, apresentan-

do desempenho excepcional

e a tradicional facilidade de

uso das impressoras direto

para a roupa (DTG) da mar-

ca. Este sistema de nova ge-

ração facilita a produção lo-

cal de produtos promocio-

nais e personalizados em

maiores volumes ou com

prazos mais curtos.

A Ricoh Ri 2000 imprime

com uma resolução de 1200

x 1200 dpi em uma ampla

gama de tecidos, desde ca-

misetas ou bolsas a uma

ampla gama de aplicações

especiais, como sapatos de

lona, bonés, moletons e mui-

to mais. Também é compatí-

vel com a produção de más-

caras faciais em tecido e co-

letes de segurança. Graças

à flexibilidade do mecanismo

do cilindro magnético e ao

ajuste automático da altura

da mesa, a mudança de um

tipo de roupa para outro é rá-

pida e fácil.

ColorGATE Textile Pro-

ductionserver é o software

que permite consistência de

cores, automação de fluxos

de trabalho de produção e

criação de camadas brancas

para impressão em roupas

escuras. O Ri 2000 monitora

continuamente o suprimento

de tinta e os níveis de tem-

peratura e umidade para mi-

nimizar a intervenção huma-

na necessária. Guie intuiti-

vamente o operador com

sua tela de toque colorida de

7 polegadas, que exibe vi-

sualizações criativas e aler-

tas de manutenção para ta-

refas não automatizadas.

Simplifique a manutenção

com sua nova estação de

limpeza de cabeçote auto-

matizada que elimina a ne-

cessidade de manutenção

manual do bico.

A
Xaar, especializada

em tecnologia de

impressão a jato de

tinta, delineou uma

nova estratégia pa-

ra retornar ao crescimento

sustentável de longo prazo.

Paralelamente, a Xaar lançou

o cabeçote de impressão em

massa ImagineX ead platafor-

ma que oferecerá novos re-

cursos de produto e revelou

uma nova identidade de mar-

ca com visão de futuro.

A Xaar investiu cerca de £

70 milhões em P&D nos últi-

mos anos e isso tem sido fun-

damental para o desenvolvi-

mento da plataforma de mas-

sa ImagineX, que irá gerar

uma mudança radical nas

melhorias de desempenho, in-

cluindo impressão em reso-

luções de até 1440 dpi. e velo-

cidades de 150 kHz, bem co-

mo a capacidade de operar

em temperaturas acima de

200 oC e viscosidades acima

de 100 cP. Os novos cabeço-

tes de impressão Xaar

também serão capazes de li-

dar com todos os tipos de tin-

ta, incluindo aquosos, garan-

tindo que atendam às deman-

das mais recentes para novas

aplicações.

Junto com o lançamento

da plataforma de cabeça de

impressão ImagineX, uma no-

va marca foi criada para enfa-

tizar o foco renovado da Xaar

no desenvolvimento e cresci-

mento de produtos, com uma

estratégia clara de 'ir para o

mercado' baseada na forte co-

laboração com seus parceiros

globais. Um novo site em

www.xaar.com mostra os be-

nefícios dos produtos da Xaar,

com foco no valor e nas capa-

cidades de seus cabeçotes de

impressão e serviços.

Nova impressora têxtil Ricoh Ri 2000

Xaar define sua visão para o futuro
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fabricante de

máquinas Ro-

vema e o fabri-

cante de papéis

especiais Sappi,

dois pioneiros internacional-

mente reconhecidos no cam-

po da sustentabilidade, uni-

ram forças em uma colabo-

ração estratégica. As duas

empresas agora colocam a

cereja no topo de suas reali-

zações de desenvolvimento

anteriores com o primeiro

projeto executado com su-

cesso para um fabricante de

cereais conhecido que trans-

formou sua produção total-

mente automática em sacos

de papel de fundo plano selá-

veis por barreira.

Desde 2018, as duas

empresas vêm trabalhando

juntas e desenvol-

vendo como parcei-

ros colaboradores

soluções integradas

de embalagens co-

mo um pacote com-

pleto para clientes

que procuram se

posicionar no mer-

cado de forma sus-

tentável e, portanto, voltada

para o futuro. O uso bem-su-

cedido de materiais de em-

balagem ecologicamente

corretos também requer alta

precisão na sequência geral

de movimento do maquiná-

rio, o que é característico da

Rovema.

Canon e Climate
Partner 
celebram dez
anos de
colaboração

A Canon comemora dez anos de

colaboração com o fornecedor inter-

nacional de soluções de proteção

climática, ClimatePartner. Esta par-

ceria permite que a Canon ofereça

papel de impressão com pegada de

carbono 0 para suas folhas avulsas

e clientes de escritório. Desde a sua

primeira colaboração, cerca de 34

milhões de kg de CO2 foram com-

pensados pelo papel com pegada

zero de carbono da Canon. Esta

aliança faz parte do compromisso

de responsabilidade global da Ca-

non e da ClimatePartner, cujo obje-

tivo é oferecer produtos da mais alta

qualidade e favorecer os negócios

dos seus clientes, respeitando o

meio ambiente e assumindo um

compromisso social, ajudando-os a

reduzir o efeito de estufa e contribuir

para a luta contra o aquecimento

global.

A
Antalis foi informada da con-

clusão da aquisição pela Koku-

sai Pulp & Paper Co., Ltd., KPP,

em 21 de julho de 2020, de to-

das as ações da Antalis detidas

pela Sequana a um preço de 0,10 euros

por ação, e de todas as ações da Antalis

detidas pela Bpifrance Participations a um

preço de 0,40 euros por ação, represen-

tando 83,7 % do capital social da Antalis

(com base num capital social de

71.000.000 ações). Consequentemente, a

KPP tornou-se o novo acionista majoritário

da Antalis com 59.460.094 ações.

Refira-se que, simultânea e indissocia-

velmente da aquisição, uma reestrutu-

ração ag Foi celebrado o reembolso com

os antigos credores da Antalis para o refi-

nanciamento de 100 milhões de euros do

valor pendente de pagamento através de

novo financiamento concedido pelo Mi-

zuho Bank, a par da anulação do restante

valor.

A Antalis também se beneficiará de um

empréstimo intragrupo de 80 milhões de

euros da KPP e possível financiamento

complementar de outros bancos japone-

ses, permitindo à Antalis continuar seu de-

senvolvimento estratégico por meio do

crescimento interno e externo.

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

Sappi e Rovema selam sua colaboração

O
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O
consumo e a

d e m a n d a

c r e s c e n t e s

por embala-

gens mais

sustentáveis

estão gerando a necessidade

de novas inovações. Para de-

senvolver soluções para em-

balagens atuais e futuras, a

Metsä Board iniciou as ope-

rações em seu novo Centro

de Excelência no centro de

bioeconomia exclusivo em

Äänekoski, Finlândia.

O centro, com sua tecno-

logia de ponta para P&D, de-

sign de embalagem e desem-

penho de embalagem e pa-

pelão, visa acelerar a ino-

vação em materiais e emba-

lagens e fornecer uma plata-

forma colaborativa para clien-

tes e parceiros de tecnologia

em todo o mundo.

O Centro de Excelência,

cobrindo um total de 1.500

metros quadrados, inclui ins-

talações de P&D, um estúdio

de design de embalagens,

um centro de informações ao

cliente e um laboratório de úl-

tima geração que oferece

mais de 100 métodos de me-

dição e análise. diferentes O

centro também possui uma

loja virtual e uma ferramenta

de engenharia auxiliada por

computador (CAE) para per-

mitir a simulação e análise

sofisticada de desempenho

de embalagens.

O novo ImagePerfect

SafeTouch 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 pro-

teção comprovada contra o

crescimento de uma varie-

dade 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, proporcionando

proteção 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

solventes como 70,0% de

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

de cloreto de benzalcônio.

Novo ImagePerfec SafeTouch da Spandex

A  Metsä Board lança um Centro 
de Excelência de próxima geração



Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting27

LaPrensaLaPrensa

LaPrensaLa    Pre   nsa
Edição Brasil

Nº 34

NOVEMBRO
2020

www.alborum.com

Packaging  Packaging

ETIQUETAS -EMBALAGEMETIQUETAS -EMBALAGEM
Prêmio Ícones
da Flexografia

em Flexo &
Labels 2021
On novo Prêmio Íco-

nes da Flexografia, que
ocorrerá em sua primei-
ra edição com cerimô-
nia marcada para o dia
10 de março, a partir
das 19h, no auditório da
Flexo & Labels, evento
internacional que reúne
os principais players do
segmento de rótulos,
etiquetas e flexografia
banda estreita do Brasil
e da América Latina.

O objetivo da nova
premiação é reconhecer
o trabalho de profissio-
nais que contribuíram
e/ou ainda muito contri-
buem para o crescimen-
to do mercado flexográ-
fico brasileiro por meio
do empreendedorismo,
de novidades e dissemi-
nação de informações. 

Os escolhidos serão
indicados pelos próprios
expositores (cada um
deve indicar três no-
mes) para, posterior-
mente, serem coloca-
dos em votação, a qual
definirá os dez homena-
geados. 

Prefeitura de São Paulo 
sinaliza reabertura de eventos

S
egundo decreto di-
vulgado no último
dia 2 de outubro, o
Prefeito de São
Paulo, Bruno Co-

vas, autorizou a retomada da
presença de público nas ativi-
dades desenvolvidas pelos se-
guintes setores culturais, entre
eles cinemas e teatros, gale-
rias e similares, bibliotecas,
eventos e equipamentos cultu-
rais multifuncionais. De acordo
com o mesmo decreto, a reali-
zação de festas (com grande
aglomeração de pessoas) se-
gue vetada. 

Contudo, vale salientar
que, para a viabilidade e apro-
vação dessas ações, os proto-
colos sanitários devem ser se-
guidos à risca. 

Para Marcia Romano, tal
medida impacta positivamente
sobre a Flexo & Labels 2021,
que será realizada de 9 a 12 de
março, na cidade de São Pau-
lo. "Ainda que tenhamos proto-
colos sanitários a seguir, o que
é perfeitamente normal em
meio ao cenário que vivemos
há alguns meses, a notícia é
muito otimista para o segmento
de feiras e eventos. Todos es-

tavam apreensivos com o futu-
ro do segmento e acredito que
agora, tudo está encaminhado
para o aquecimento desse im-
portante mercado", frisou.

Entre as medidas que fa-
zem parte dos protocolos
estão uso obrigatório de más-
caras, aferição da temperatu-
ra na entrada e saída do
evento, higienização, testa-
gem e afastamento imediato
de colaboradores que apre-
sentem sintomas da Covid19.
Todas as medidas são válidas
para a entrada do município
na fase verde da triagem so-
bre os casos de Covid19. 

Ainda segundo ela, apesar
de a comercialização de es-
paços na feira seguir dentro

do esperado, o anúncio da fle-
xibilização deve causar um
aumento considerável no vo-
lume de negócios.

Com a primeira edição re-
alizada em 2019, a Flexo &
Labels  se consolidou como
referência do segmento de
Flexografia, rótulos e etique-
tas autoadesivas. Em 2021, a
feira acontece novamente no
Pro Magno Centro de Even-
tos, em São Paulo, abrigando
não somente a exposição, co-
mo também dois eventos pa-
ralelos: o 7º Prêmio Abiea,
promovido pela Associação
Brasileira das Indústrias de
Etiquetas e Rótulos Adesivos
e  1º Prêmio Ícones da Flexo-
grafia. 
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O
fabricante de

equipamentos de

acabamento de

impressão A B

Graphic Interna-

tional (ABG) expandiu sua ga-

ma de módulos para seu Digi-

con Series 3 com o lançamen-

to de sua mais recente tecno-

logia digital: DigiJet (JetFX).

DigiJet oferece embeleza-

mento totalmente digital online

ou offline, permitindo vários

processos em uma única pas-

sagem, incluindo enverniza-

mento local, laminação digital

e tela sensível ao toque em

qualquer tamanho de im-

pressão. Suas principais ca-

racterísticas incluem dois ca-

beçotes de jato de tinta com fi-

xação UV e cura UV, remoção

automática de folha fria, siste-

ma de transporte para zero

desperdício e início de parada

na troca de trabalho, rolos de

resfriamento para materiais

sensíveis, pré-impressão de

software e fluidos compatíveis

com alimentos.

Disponível em configu-

rações de barra simples ou

barra dupla, a tecnologia Di-

giJet permite que a quantida-

de de verniz seja facilmente

ajustada a uma altura de 225

mícrons, variando assim o

acabamento necessário. Os

trabalhos podem ser altera-

dos automaticamente em

tempo real e o módulo DigiJet

pode ser integrado ao fluxo

de trabalho e às opções MIS

conforme sua preferência.

Vencedores do 17º
Label Industry Global

Awards
GMG Co-

lor, Lenze SE,

Paper Machi-

ne Converting

Company e

Avery Denni-

son Brasil

estão entre os

vencedo res

do prestigioso

Label Industry Global Awards deste

ano, que foi homenageado em setem-

bro passado em um anúncio especial

de vídeo online. Agora em sua 17ª

edição, os prêmios reconhecem o tra-

balho mais inovador, influente e bem-

sucedido da indústria de impressão

de etiquetas e embalagens em todo o

mundo nos últimos doze meses.

O prêmio final, o prestigioso R.

Stanton Avery Global Achievement

Award, foi para Federico D'Annunzio,

do Grupo BOBST. Este prêmio, patro-

cinado pela Avery Dennison, homena-

geia a contribuição feita por uma pes-

soa influente que impactou positiva-

mente o crescimento da indústria in-

ternacional de etiquetas.

ABG lança módulo de embelezamento digital DigiJet

A ABIEA (Associação Brasileira

das Indústrias de Etiquetas e Rótulos

Adesivos) anuncia que as inscrições

para o 7º Prêmio Brasileiro de Ex-

celência em Rótulos e Etiquetas Adesi-

vas 2021 estarão abertas até 30 de no-

vembro. Ou seja, falta um pouco mais

de um mês para que empresas con-

vertedoras e gráficas de rótulos e eti-

quetas inscrevam seus trabalhos para

concorrerem na mais tradicional pre-

miação do setor. 

Ao todo, serão 18 categorias distri-

buídas em segmentos de Marketing,

Processos de Impressão, Produtos e

Inovação. O regulamento e os critérios

avaliativos, bem como a comissão

avaliadora, ficam a cargo da ABTG

(Associação Brasileira de Tecnologia

Gráfica). 

Podem concorrer ao 7º Prêmio

ABIEA as empresas convertedoras

brasileiras que inscreverem seus pro-

dutos impressos a partir de janeiro

2020, até a data de encerramento das

inscrições. Produtos inscritos com data

anterior à estipulada serão excluídos

pela Comissão Julgadora.

A premiação acontecerá no dia 11

de março, no Auditório do Pro Magno

Centro de Eventos, em São Paulo, du-

rante a Flexo & Labels 2021. 

Inscrições para 7º PRÊMIO ABIEA
se encerram em novembro
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A Flexo & Labels 2021 está ampliando suas parcerias de mídia. Hoje, a feira, prin-
cipal evento do segmento de flexografia banda estreita, rótulo e etiquetas autoadesi-
vas da América Latina, anunciou uma nova parceria com a Revista La Prensa Brasil,
que pertence ao grupo de publicação La Prensa da Editora Alborum
(www.alborum.com) com sede em Madrid, Espanha.

Além da La Prensa Brasil (disponível em versão digital, em PDF ou para leitura on-
line) e da circulação na Espanha, a La Prensa também é publicada em Portugal, Chi-
le e possui uma edição que cobre as novidades da América Latina (La Prensa Latino-
américa).

“É uma honra para nós ter a La Prensa como parceira de mídia, ajudando a inter-
nacionalizar ainda mais nossa marca, sobretudo, para o mercado de convertedores e
impressoras flexográficos da América Latina”, disse Marcia Romano, diretora da In-
motion e organizadora da Flexo & Labels.

A Flexo & Labels 2021 acontecerá de 9 a 12 de março, no Pro Magno Centro de
Eventos, em São Paulo/SP.

https://flexoelabels.com/
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H
á anos, o setor

de embalagens

enfrenta impor-

tantes desafios

que vêm sendo

marcados por

autoridades e consumidores;

transformação, digitalização

ou personalização sustentá-

vel. Agora, e depois da crise

causada pelo coronavírus, al-

gumas dessas tendências

dentro das embalagens fo-

ram modificadas, pelo menos

no curto prazo. No Grupo SP,

como empresa especializada

na fabricação de embalagens

flexíveis, rígidas e semirrígi-

das, e cientes da importância

que nossa matéria-prima tem

tido em todo o processo, en-

tendemos essas novas ne-

cessidades e por isso adapta-

mos nossos produtos às

tendências do setor.

As tendências mais proe-

minentes são:

1- Maior variedade de ta-

manhos e formatos

adaptados às necessidades

dos consumidores: Mesmo

antes da crise da saúde, ha-

via demanda por embalagens

menores, adequadas para

novos tipos de famílias e con-

sumidores, bem como maior

consumo fora de casa. Ago-

ra, e com a crescente preocu-

pação em não compartilhar

produtos para evitar o contá-

gio dentro e fora de casa, é

provável que essa tendência

continue. Desde o SP

GROUP trabalhamos há mui-

to tempo o formato monodo-

se, assim como os envelopes

de produtos, que reúnem vá-

rias embalagens individuais.

Por outro lado, em tempos de

crise como o que vivemos, o

formato de poupança é muito

procurado, pois os consumi-

dores buscam reduzir o custo

de suas compras.

2- Embalagem transpa-

rente: Agora mais do

que nunca, os consumidores

querem ver e conhecer os

produtos que consomem. Há

tendências como o "realfoo-

ding", um estilo baseado em

comer alimentos reais e evi-

tar os ultraprocessados, em

que o próprio produto passa a

ser o protagonista. Nesse

sentido, embalagens trans-

parentes e aquelas que per-

mitem ver parte do conteúdo

continuarão sendo uma

tendência crescente. Nossas

bandejas transparentes rPET

100% reciclado e material re-

ciclável, bem como nossos

sacos de janela ou recipien-

tes de material biodegradável

BIO FVSOL, são soluções

perfeitas.

3- Personalização da ex-

periência: Outra conse-

quência imediata do confina-

mento foi o grande aumento

do comércio eletrônico em ní-

vel internacional. As vendas

online de produtos de todos

os tipos dispararam, em que

o cliente não consegue ver o

produto final até que seja re-

cebido em casa, por isso

ações de marketing que le-

vam em conta a embalagem

como parte da experiência de

compra do produto. No SP

GROUP apostamos na per-

sonalização há algum tempo

e por isso somos pioneiros na

impressão digital. Também

destaca nossa solução PA-

PER TOUCH, que fornece

um efeito de textura de papel

ao recipiente, e nossa apli-

cação de relevo por t hermo-

formação, SP_EMBOSS, que

se realiza na bolsa depois de

formada e que ao mesmo

tempo proporciona uma esté-

tica visualmente atraente e

elegante.

4- Materiais que podem

ser submetidos a pro-

cessos térmicos. A segu-

rança e a saúde nas embala-

gens tornaram-se uma priori-

dade dentro do setor alimen-

tar e, nesse sentido, os mate-

riais plásticos são os que ofe-

recem as maiores garantias.

Por exemplo, o PE HB ECO

da SP GROUP é uma estru-

tura reciclável com altas pro-

priedades de barreira, que se

destaca por sua capacidade

de resistir a tratamentos tér-

micos como pasteurização,

envase a quente e microon-

das. Além disso, o SP

GROUP está desenvolvendo

uma estrutura reciclável flexí-

vel e adequada para esterili-

zação que será lançada em

breve.

5- Sustentabilidade e res-

peito ao meio ambiente.

No início do ano, qualquer

perito teria apontado a sus-

tentabilidade como o principal

desafio a ser alcançado no

setor das embalagens, de for-

ma a poder se adaptar às no-

vas regulamentações euro-

peias e aos objetivos da

Agenda 2030. O coronavírus

tem reforçado essa busca por

soluções de embalagem que

respeitem o meio ambiente.

O confinamento nos deixou

imagens sem precedentes,

como os canais de Veneza

com águas cristalinas ou

grandes cidades sem a nu-

vem de poluição em seus tel-

hados. Isso fez com que um

grande número de platafor-

mas pró-ambientais levantas-

sem suas vozes exigindo das

autoridades medidas que ga-

rantam a recuperação do pla-

neta. Neste sentido, o SP

GROUP sempre se destacou

por ser uma empresa com-

prometida com a sustentabili-

dade e como evidenciado pe-

las suas quatro linhas de so-

luções sustentáveis, onde po-

demos encontrar soluções re-

cicláveis, com material reci-

clado, biodegradáveis e que

reduzem a pegada de CO2.

Tendências de empacotamento pós-coronavírus



SISTEMA de
DADOS VARIAVEIS

Transforme cada caixa em algo único ...
Totalmente personalizado para alto

Velocidade ... até 80 m / ml!

Ferramenta flexível e versátil para
Indústria de embalagens que permite

Integrar mensagens personalizadas
Imagens ou códigos QR, em um

Design de base. Tudo na velocidade de
Produção do Barberán Jetmaster

www.barberan.com
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Xeikon lançou sua

nova unidade de

embelezamento Fu-

sion: Xeikon FEU.

Esta mais recente adição ao

seu amplo portfólio de equi-

pamentos de etiquetas digi-

tais se baseia na ambição da

empresa de fornecer e equi-

par impressoras e converso-

res de etiquetas com o portfó-

lio mais abrangente de equi-

pamentos digitais inovadores

para o amplo escopo da fabri-

cação de impressão. de rótu-

los. O Xeikon FEU oferece a

impressoras e conversores

de etiquetas máxima flexibili-

dade para atender às deman-

das de proprietários de mar-

cas e designers que buscam

etiquetas de alta qualidade,

atraentes, exclusivas, diverti-

das e criativas. Com recursos

de embelezamento e acaba-

mento totalmente digitais, o

FEU da Xeikon é baseado na

tecnologia MGI e fornece ver-

niz UV especial, verniz de to-

que, laminação, texturas 3D e

hologramas em uma ampla

variedade de substratos, in-

cluindo transparente, BOPP

comum e caro de papel para

documentos de estrutura na-

tural.

Arti-Bau, uma empresa

de impressão de etiquetas

em rápido desenvolvimento

na região da Baixa Silésia

da Polônia, investiu em sua

primeira impressora digital

de etiquetas Xeikon

PX3000 com o objetivo de

maior flexibilidade. Fundada

em 2012, a estratégia da

empresa tem sido investir

nas mais recentes tecnolo-

gias de impressão digital

para atender às demandas

e expectativas de sua pres-

tigiada base de clientes.

Já existem embalagens

e soluções de embalagem

comprovadas que combi-

nam um material renovável

como o papelão com uma

pequena quantidade de

plástico, reduzindo seu im-

pacto climático em mais de

80% em comparação com

as embalagens tradicionais

feitas inteiramente de plásti-

co. Soluções comprovadas

de embalagem e embala-

gem podem reduzir o im-

pacto ambiental em até

80% em comparação com

as embalagens tradicionais

totalmente de plástico.

Compósitos como o Inver-

form Iggesund Paperboard

combinam as qualidades de

resistência, rigidez e reno-

vabilidade - exigidas no pa-

pelão - com uma fina cama-

da de plástico para atender

aos requisitos de higiene.

Lançamento do Xeikon FEU

A

Arti-Bau incorpora a solução 
de jato de tinta UV da Xeikon

Papelão revestido de proteção
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AntiTac é

um novo re-

ves t imen to

especial para

rolos de eti-

quetadoras,

cuja principal

característica

é sua grande

capacidade

antiaderente.

Seu uso está

cada vez

mais difundi-

do entre gráficas e alguns fabricantes de má-

quinas de etiquetagem já equipam suas máqui-

nas originais com rolos Westland AntiTac.

O AntiTac foi desenvolvido com a tecnolo-

gia de microestrutura da Westland. Uma su-

perfície sem poros, como a de uma folha de ló-

tus, é obtida reduzindo a parte onde o material

adesivo pode aderir. Isso facilita a impressão

de etiquetas e a limpeza do rolo. Também é

muito resistente a solventes e, portanto, à in-

flação.

N
as próximas se-

manas, um impor-

tante conversor

de etiquetas euro-

peu irá instalar a

100ª unidade da série de im-

pressoras de etiquetas a jato

de tinta UV de passagem úni-

ca, Durst Tau 330 RSC.

O Tau 330 RSC atraiu

grande interesse quando

Durst o apresentou pela pri-

meira vez na Labelexpo 2017

em Bruxelas, Bélgica, por sua

qualidade de impressão e de-

sempenho de produtividade,

com resolução de 1200x1200

dpi e velocidade de im-

pressão de 80 metros. full co-

lor linear.

Desde meados deste ano,

a Durst continuou seu avanço

com a instalação das primei-

ras impressoras de etiquetas

Tau RSCi 330/420/510, que

são a mais recente adição ao

portfólio de impressoras da

plataforma Tau RSC da Durst.

A Miraclon a anun-

ciou hoje a abertura ofi-

cial das inscrições para

seu Global Flexo Innova-

tion Awards, criado para

homenagear as empre-

sas que estão na van-

guarda da transformação da indús-

tria flexográfica. Podem participar

empresas que desejam ser recon-

hecidas por seus projetos de em-

balagens comerciais incrivelmente

criativos e inovadores, impressos

com as chapas Kodak Flexcel NX.

A premiação, aberta a qual-

quer fornecedor de pré-impressão,

gráfica ou marca (inscrições de

equipes são incentivadas), reúne

toda a comunidade da flexografia,

criando oportunidades para a con-

solidação de novos contatos, rela-

cionamentos e parcerias em todo o

setor de impressão e embalagens. 

Os projetos inscritos serão ava-

liados por uma mesa-redonda in-

dependente, composta por

nove especialistas altamente

experientes do setor da fle-

xografia, de acordo com

quatro critérios: o grau de

criatividade no design gráfico

do projeto, a conversão de

outros processos de impressão pa-

ra a flexografia, a eficiência do flu-

xo de trabalho da empresa e o ní-

vel de sustentabilidade da im-

pressão no projeto. 

Os trabalhos que mostrarem

excelência em duas categorias re-

ceberão um prêmio "prata", as que

mostrarem excelência em três ca-

tegorias receberão um prêmio "ou-

ro" e as que mostrarem excelência

em todas as quatro categorias re-

ceberão um prêmio "platina", de-

monstrando ao setor e aos clientes

do vencedor um compromisso com

o mais alto nível de produção de

impressão, em todos os aspectos.

Durst vai instalar a 100ª impressora da plataforma Tau RSC

Nova tecnologia Antitac
para rotulagem

Inscrições abertas para o 
Global Flexo Innovation Awards
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A
Domino Printing
Sciences anun-
ciou internacio-
nalmente o
lançamento de
sua impressora

digital de etiquetas N730i, a
primeira a usar a nova plata-
forma de jato de tinta de 7ª
geração da Domino. O N730i
incorpora novos recursos, in-
cluindo a cabeça de im-
pressão piezoelétrica Brother
BITSTARTM 1200 dpi, inter-
face gráfica do usuário Sun-
Light e as funções automati-
zadas mais recentes da Tec-
nologia i-Tech inteligente da
Domino: i-Tech SetAlign e i-
Tech CleanCap2. O N730i foi
projetado para imprimir todos
os trabalhos, incluindo aque-
les com espaços em branco
do tipo silkscreen a 70 m /
min, enquanto fornece a mes-
ma qualidade de impressão
consistentemente alta.

O cabeçote de impressão
Brother BITSTARTM com re-
solução de 1200 dpi usa uma
combinação dos menores ta-
manhos de gota de 2,1 pl e

tamanhos de gota nominais
de 2,8 e 3,3 pl para fornecer
densidade de tinta consisten-
te na imagem, com bordas
mais nítidas e gradientes
mais suaves.

A tecnologia inteligente ou
recursos i-Tech da Domino
representam avanços proje-
tados para melhorar clara-
mente a eficiência, usabilida-

de, operação e confiabilida-
de. O sistema automático i-
Tech SetAlign ajusta a densi-
dade e alinha com precisão
as cabeças de impressão.
Também melhorou o desem-
penho com o i-Tech Clean-
Cap2, um sistema automáti-
co de limpeza e vedação da
cabeça de impressão com
um processo controlado que

reduz a intervenção manual
do operador e o desperdício.

A interface de usuário
existente foi completamente
reinventada para o N730i
com o desenvolvimento do
novo Domino SunLight. Essa
interface gráfica de usuário
flexível com sua estética e
capacidade de gerenciamen-
to modernas é totalmente in-
tuitiva e altamente configurá-
vel.

O N730i está disponível
com estações opcionais de
injeção flexográfica para for-
necer qualidade consistente
até mesmo nos tipos de ma-
teriais mais difíceis e inclui
tintas UV90 proprietárias da
Domino et com resistência ao
desbotamento e excelentes
propriedades mecânicas, in-
cluindo resistência à abrasão
e arranhões.

À medida que o interes-
se pela segurança das em-
balagens de alimentos cres-
ce em todo o mundo,
também cresce a demanda
por tecnologia de impressão
de embalagens e rótulos
que protege os alimentos
embalados de substâncias
tóxicas. Em resposta a essa
tendência e regulamen-
tação cada vez mais rigoro-
sa, o fabricante de impres-
soras a jato de tinta Screen
fez parceria com a especia-
lista em adesivos Lintec pa-
ra garantir a segurança de
etiquetas e adesivos de bai-

xa migração (baixa permea-
bilidade) para alimentos em-
balados. .

A Screen lançou sua no-
va impressora de etiquetas

de baixa migração, a True-
press Jet L350UV + LM, há
três anos, que usa tintas de
baixa migração desenvolvi-
das exclusivamente que

oferecem maior segurança
para aplicações de embala-
gens de alimentos. Por sua
vez, a Lintec investe em
P&D há anos para melhorar
continuamente seus adesi-
vos de ultrabaixa migração.
Agora, a Screen e a Lintec
firmaram uma parceria para
garantir que suas tecnolo-
gias funcionem perfeita-
mente juntas, produzindo
rótulos e embalagens para
alimentos e produtos far-
macêuticos de forma rápida,
eficiente e de acordo com
os mais altos padrões regu-
latórios.

Domino apresenta impressora de etiquetas digital N730i

Parceiro Screen e Lintec



A
indústria de rótulos e embalagens não só foi exposta à
pandemia que hoje sem dúvida mudou nossa
dinâmica mais diária para um nível insuspeitado, mas
também se tornou o protagonista indiscutível do
cuidado e proteção de alimentos e itens de higiene ,

garantindo com o seu trabalho a segurança e o abastecimento
desses bens essenciais.
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