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C
om o tema central
"Visão de futuro",
realizou-se nos
dias 10, 11 e 12
de setembro

através do zoom um encontro
com conferências on-line or-
ganizado por um evento or-
ganizado conjuntamente pela
APIGRAF, NEOBIS e ABI-
GRAF, as associações gráfi-
cas de Portugal , Espanha e
Brasil.

O evento teve um triplo
objetivo:

1. Agende um calendá-
rio: o setor está vivo, as as-
sociações que o represen-
tam são at ivas e os em-
presários que o compõem
partilham uma dinâmica co-
mum

2. Sinergias: perspecti-
vas semelhantes de diferen-
tes países, mas com um fo-
co comum.

3. Networking entre em-
preendedores de três países

Depois de uma experiên-
cia entre a APIGRAF e a ABI-
GRAF, associação brasileira
congénere, realizada online
em junho, da qual participa-
ram mais de 300 empresários
de Portugal e do Brasil, a
APIGRAF decidiu estender o
convite para participar num
evento deste tipo, não ape-
nas a empresários brasilei-
ros, mas também espanhóis,
reforçando os laços de cola-
boração que se estabelece-
ram entre associações dos
três países.

Assim, "Nossa proposta
não implica a realização de
um único evento (modelo
Webinar) em dia e horário es-
pecíficos. Pretendemos ainda
definir a agenda numa verda-
deira semana gráfica que terá
um dia principal - tipo "institu-
cional" - e três dias temáticos
", disse Lopes de Castro, em
preparação para o evento,
que se desenvolveu sob os
temas:" A Indústria na pós-
pandemia: o que mudou no
mercado? "," Mercados exter-
nos: oportunidades de negó-
cios "e" Inovações em tecno-
logia, produção e produtos: o
que vem a seguir ".

A apresentação inicial do
primeiro dia foi feita por Lo-
pes de Castro, presidente da

APIGRAF; Levi Ceregato,
presidente da ABIGRAF, e
Álvaro García Barbero, presi-
dente do NEOBIS.

Os três, além de saudar
as mais de cem pessoas co-
nectadas online, falaram so-
bre o efeito que a pandemia
está causando no mercado
gráfico de cada um de seus
países.

O encontro do primeiro dia
foi encerrado com as contri-
buições de Paulino Pinto Ri-
beiro, da Finieco, de Portu-
gal, Ignacio Manero, da Grafi-
cas Manero B2Pack, da Es-
panha, e Fábio Gabriel dos
Santos, da Leograf Gráfica e
Editora, do Brasil.

Todos enfocaram o im-
pacto da pandemia no setor e 

As associações gráficas de Brasil,

Espanha e Portugal enfrentam o futuro

Paulino Pinto Ribeiro de  Finieco.
Jesús Alarcón.

Francisco Cachinero, Canon           Roland Krapp Heidelberg

Wagner Silva 
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o que as empresas podem

fazer para superar essa

crise.

No segundo dia de apre-

sentações, com um tema

único, as apresentações

mostraram diferentes for-

mas de encarar o futuro.

Por Portugal, falou Luís Mi-

guel Ribeiro, presidente da

AEP; Jesús Alarcón, se-

cretário-geral do NEOBIS, o

fez pela Espanha; por o

Brasil falou Wagner Silva,

gerente geral da ABIGRAF,

e por fim, Alexandre Keese,

diretor da Fespa Brasil e di-

retor da Expoprint América

Latina encerrou as apresen-

tações.

O terceiro dia foi o mo-

mento de expor as Ino-

vações em tecnologia, pro-

dução e produtos das em-

presas parceiras do evento,

Canon e Heidelberg.

Francisco Cachinero e

José Nuñez o fizeram em

nome do Cônego Espanha

e em nome de Heidekberg

foi Roland Krapp, que fala-

va em português com sota-

que brasileiro devido à sua

longa estada no país, com o

apoio gráfico de José Díaz.

O brasileiro Andy Lima,

radicado na Europa, guru

da tecnologia e estrategista

de negócios foi o convidado

de honra, referiu-se à es-

tratégia digital do seu ponto

de vista.

A sessão de encerra-

mento foi feita pelos presi-

dentes das três asso-

ciações convocadoras API-

GRAF, NEOBIS e ABI-

GRAF.

Ignacio Manero de Graficas Manero-B2Pack.

Roland Krapp.

Roland Krapp.

Wagner Silva.

Andy Lima.
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X-Rite i1Pro 3 Plus é

Produto do Ano no

PRINTING United Alliance

2020  Award
A X-Rite foi agraciada com o PRINTINT United

Alliance 2020 Award, organizado pela SGIA, na ca-

tegoria Produto do Ano / Espectrofotômetro pelo

i1Pro 3 Plus, em solução conjunta com o leitor de

gráfico i1iO.

O i1Pro 3 Plus é uma

solução de medição es-

pectral de cores projetada

especificamente para pro-

fissionais de imagem, im-

pressão e têxteis que preci-

sam de calibração avançada

e recursos de perfil de cores

para as aplicações de impressão industrial e de

grande formato. Oferece uma abertura maior de 8

mm para suportar novos materiais usados em apli-

cações de impressão digital, como cerâmica, têx-

teis, vidro, metal, madeira, vinil, plásticos, filmes fi-

nos, papelão, papel e muito mais. 

Permite medir simultaneamente nos padrões

M0, M1 e M2 em uma única passagem e oferece

suporte à varredura de transmissão para aplicações

de sinalização retroiluminada. Ele também oferece

um filtro de polarização que reduz realces especu-

lares e sombras em tecidos e cerâmicas. 

Com a adição do leitor de gráfico i1iO, o i1Pro 3

Plus pode ser usado em fluxos de trabalho de me-

dição automatizados, resultando em um processo

mais fácil e rápido de leituras manuais.

A
Esko, desenvolve-

dora global de so-

luções integradas

de software e hard-

ware para os mer-

cados de embalagem, rotula-

gem e formato largo, anun-

ciou a venda planejada de

sua unidade de negócios de

acabamento digital Kongs-

berg para a OpenGate Capi-

tal, sujeita a qualquer infor-

mação aplicável e/ou consul-

ta com órgãos representati-

vos de funcionários ao abrigo

da lei local vigente.

A venda planejada inclui

as instalações originais de

pesquisa e desenvolvimento

em Kongsberg, Noruega, e as

instalações de produção em

Brno, República Checa. A

OpenGate Capital é uma em-

presa de private equity com

sede em Los Angeles, Califór-

nia, com escritório europeu

em Paris e investimentos nos

cinco continentes.

A Kongsberg foi fundada

na Noruega em 1965, sendo

adquirida pela Esko (então

Barco) em 1998.

Clientes com sistemas

Kongsberg podem esperar

negócios como de costume, já

que a maioria dos funcionários

que atualmente os atendem

continuariam os atendendo

como parte do novo negócio

independente. Os relaciona-

mentos com revendedores

também seriam transferidos

para a Kongsberg PCS, o que

significa que os clientes que

compraram mesas Kongsberg

por meio de revendedores

também se beneficiariam de

relacionamentos ininterruptos.

A nova empresa Kongs-

berg PCS seria chefia por

Stuart Fox, futuro presidente

da Kongsberg PCS

A Me-

diall iance

G r a p h i c

Bourgo in

J a l l i e u ,

e m p r e s a

tornou-se a

primeira a

obter a cer-

tificação de

excelência

na categoria de gravação de

chapas  em um novo programa

apresentado pela Esko.

O recém-lançado Programa

de Certificação XPS Crystal re-

conhece as empresas de gra-

vação de chapas que produzem

chapas flexográficas de alto ní-

vel de forma consistente, o que

eleva a qualidade das im-

pressões flexográficas. O pro-

grama de certificação foi desen-

volvido especificamente pela

Esko para garantir que toda a

cadeia de suprimentos possa

atender às necessidades e re-

quisitos exatos das marcas e

converte-

dores em

termos de

previsibili-

dade e

prec isão

na quali-

dade das

chapas e

para a

mais alta

consistência disponível de gra-

vação de chapas para qualquer

fotopolímero. Lançada após a

popularidade do bem-sucedido

programa de certificação HD

Flexo para gravação de chapas

flexográficas, a nova certificação

é oferecida como parte do Hard-

ware Care Plan da XPS Crystal,

garantindo uma melhoria de

qualidade sustentada em vez de

um esforço unicamente para ga-

rantir uma certificação. O pro-

cesso pode ser iniciado na insta-

lação, durante uma visita de ma-

nutenção preventiva ou median-

te solicitação.

Esko anuncia venda planejada da Unidade de

Negócios Kongsberg para OpenGate Capital

A Medialliance Graphic é a

primeira fabricante de chapas a

receber a certificação de

excelência 
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DuPont Image Solutions
deu o próximo passo no pro-
cesso de transformação digi-
tal e lança hoje as retículas
Cyrel EASY BRITE na nu-
vem. A vantagem das retícu-
las Cyrel EASY BRITE na
nuvem é oferecer aos clien-
tes a opção de trabalhar vir-
tualmente, sem a necessida-
de de instalação do software
em seus computadores, e
agora possibilita a utilização
das retículas Cyrel EASY
BRITE em gravadoras digi-
tais com 2540 dpi. 

Lançadas em 2018, as
retículas Cyrel EASY BRITE
são um sucesso por propor-

cionarem um branco mais
brilhante, além de melhora-
rem as cores sólidas. Elas

foram projetadas para otimi-
zar a disposição da tinta,
que normalmente precisa do
uso de um anilox de maior
volume, normalmente usado
para imprimir o branco e co-
res especiais. A nova ge-
ração de retículas Cyrel
EASY BRITE na nuvem ago-
ra pode ser usada não ape-
nas nas situações mencio-
nadas, mas também nas al-
tas luzes. É um conjunto de
retículas que melhora a im-
pressão em volumes anilox
de 4,0 bcm ou mais.

F
undada em janeiro de 1996 ten-
do como um dos seus principais
pilares a parceria com os clien-
tes, com o objetivo de oferecer

sempre alta qualidade e atendê-los em
suas necessidades, a Magic Gráfica, de
Salvador (BA), ampliou sua base instala-
da Konica Minolta com a aquisição do
novo modelo AccurioPress C6100.

Vale destacar que a Magic Gráfica foi
pioneira na tecnologia de impressão di-
gital colorida para produção (Production
Printing) da Konica Minolta no estado da
Bahia.

O equipamento, com até 100 pági-
nas/minuto, resolução de 1200 dpi e su-
porte a gramaturas de até 400 g/m2,
chega à empresa depois de uma expe-
riência bem-sucedida com a impressora
bizhub Press C70hc, instalada em 2015.
Ambas as negociações foram realizadas
com a Executiva, revenda autorizada
Konica Minolta na Bahia. 

"Nosso foco de negócio hoje  é ser
uma gráfica digital para produção de fol-
ders, panfletos e cartões de visitas em
baixas tiragens. Nosso volume de clien-

tes com esse perfil vem crescendo bas-
tante, inclusive, de gráficas grandes que
não têm impressão digital e terceirizam
os trabalhos conosco", disse Moacir Vi-
dal Costa, proprietário da Magic Gráfica.

O custo do clique é, ainda, outro fator

que influenciou diretamente no investi-
mento. Trata-se de um grande cliente da
Executiva, que sempre primou pela qua-
lidade e pela excelência no atendimen-
to", salienta Carlos Eduardo Freire, ge-
rente de contas da Executiva. 

DuPont Image Solutions introduz 

as retículas Cyrel EASY BRITE na nuvem

Magic Gráfica expande base

instalada de impressão digital
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O
4º Congresso

Internacional

de Tecnologia

Gráfica con-

tou com três

dias de pales-

tras apresentando, pela pri-

meira vez através de uma

plataforma online, conceitos

atuais sobre sustentabilida-

de, inovação e tecnologias de

impressão. Centenas de pro-

fissionais do setor participa-

ram diretamente de suas em-

presas ouvindo novos concei-

tos e entendendo como estar

preparado para encarar os

desafios do mercado.

O evento, já tradicional e

consolidado no segmento de

comunicação gráfica, se

adaptou com êxito aos novos

tempos. Carlos Suriani, presi-

dente da ABTG, realizadora

do Congresso, faz um ba-

lanço do que foi apresentado:

"Chegamos ao final do con-

gresso, mas os desafios só

estão começando. Para con-

tinuar no jogo e rentável, não

basta apenas ser eficaz, é

preciso pensar na Economia

Circular, ter um modelo de

negócio bem definido, ouvir

muito de perto os clientes pa-

ra daí sim estimular a equipe

a induzir a inovação e gerar

valor aos clientes e socieda-

de".

Na visão de Ismael Guar-

nell i, presidente da APS

Eventos Corporativos, orga-

nizadora da iniciativa: "O

Congresso nos mostrou que

é possível um mundo em que

se possa unir lucratividade,

eficiência e respeito ao meio

ambiente. Também ficamos

felizes em perceber que o

mercado recebeu bem nossa

proposta de realizar online o

evento desse ano para que

nós não ficássemos sem es-

se importante encontro do se-

tor. O saldo final é ampla-

mente positivo".

A 5ª edição do Congresso

Internacional de Tecnologia

Gráfica está confirmada para

agosto de 2021 com o projeto

de ser ao mesmo tempo pre-

sencial e online, atendendo

tanto quem deseja ter a expe-

riência física desse evento, já

considerado um momento de

encontro entre os profissio-

nais do setor, quanto quem

deseja acompanhar o con-

teúdo em sua empresa.

Em 2020, o Patrocínio Ins-

titucional do Congresso Inter-

nacional de Tecnologia Gráfi-

ca foi de Afeigraf, Fedrigoni e

Papirus. O Patrocínio Gold foi

da Valid. Informações e todas

as novidades sobre o Con-

gresso estarão disponíveis

em: www.congressotecnolo-

giagrafica.com.br.

PLATAFORMA DE CONTEÚDO
O primeiro dia do Con-

gresso Internacional de Tec-

nologia Gráfica 2020 teve o

keynote de João Paulo Capo-

bianco, referência mundial

em meio ambiente, que des-

tacou que o engajamento da

sociedade no tema ambiental

é um dos tópicos mais disrup-

tivos que acompanhamos

atualmente, com preocu-

pação cada vez maior dos

brasileiros em relação à

consciência ambiental. Pes-

quisas apontam que os brasi-

leiros estão mudando hábitos

de consumo para reduzir o

impacto no meio ambiente,

se preocupam com compo-

sição dos produtos, buscam

informações sobre a empre-

sa produtora e deixam de

comprar caso considerem al-

go inadequado.

Isso mostra que a popu-

lação está sensível e engaja-

da com as questões ambien-

tais. A responsabilidade so-

cioambiental e as crescentes

demandas do consumidor

exigem respostas. E quem

oferecer sinais claros e con-

cretos, com ações objetivas

em sua atuação, terá uma

grande vantagem competiti-

va. As empresas passarão a

ser mais avaliadas por finali-

dades de natureza ética, indo

além da visão dos balanços

financeiros.

4º Congresso Internacional de Tecnologia Gráfica

reforça relevância da inovação e do meio ambiente

João Paulo Capobianco.
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Luiz Eduardo Serafim
atua na área de marketing
da 3M e falou sobre ino-
vação. O primeiro ponto para
uma empresa ser inovadora
é que as pessoas que dela
fazem parte tenham pensa-
mento inovador. Mas o que é
inovar? É pensar em como
criar algo de valor percebido,
que vá além de ser interes-
sante e seja de fato impac-
tante e transformador.

As organizações precisam
olhar a jornada do cliente, en-
tender as necessidades e
melhorar a experiência. É ne-
cessário ter em vista os novos
tempos. E lembrar que não se
pode inovar por inovar e que o
mundo muda. A inovação tem
que ser vista como a ponte
para uma nova proposta de
valor através do cenário pre-
sente e como seguir levando
valor no cenário futuro.

Alexandre Keese, diretor
da FESPA Digital Printing,
mostrou o avanço da indústria
nos últimos anos e quais ca-
minhos devem guiá-la aos
próximos. A realidade do mer-
cado, explica, está na re-
dução de tiragens e aumento
na quantidade de trabalhos.

A visão hoje é que as pes-
soas não consomem o sim-
ples produto impresso, e sim
o que ele representa. Isso fez
com que a impressão passas-
se por mudanças, como da
impressão em massa para
customização em massa, pa-
ra atender a exigência do
cliente com demandas es-
pecíficas, como velocidade
de produção e entrega, quali-
dade e com o acréscimo da
personalização, sejam pelas
tiragens menores, im-
pressões sob demanda ou
até no impresso único, 100%
customizado.

A impressão digital entra
como ferramenta para trans-
formação pois agrega, traz

mais possibilidades e aumen-
ta o leque de soluções ofere-
cidas, ultrapassando barrei-
ras para atender a necessida-
de dos clientes. A ideia cen-
tral é levar uma nova expe-
riência oferecendo a solução
completa: o cliente é o foco,
você é o facilitador e precisa
ajudar na criação de valor.

Martyn Eustace finalizou o
primeiro dia contando o tra-
balho de Two Sides. Há mui-
tas mensagens falsas sobre
preservar as florestas paran-
do de usar papel e outras
mentiras. Em estudo recente
na Europa, mais da metade
dos entrevistados acreditava
que a produção de papel usa
quantidade excessiva de
água e que a comunicação
eletrônica é melhor ao meio
ambiente; e 63% acredita que
só o papel reciclado deveria
ser usado.

Outro mito é que papel é
um produto cheio de resí-
duos, quando na verdade é
um dos que mais se recicla no
mundo. No Brasil, 67% do pa-
pel é reciclado. Há ainda a
visão e que a comunicação
eletrônica é melhor ao meio
ambiente do que a baseada
em papel. Na verdade, são
mais de 300 milhões de tone-
ladas de CO2 por ano em
emissões totais geradas por
envio de e-mail, além de uma
quantidade enorme de lixo
eletrônico no meio ambiente.

SEGUNDO DIA
O segundo dia começou

com o alemão Markus Hee-
ring, diretor da VDMA, mos-
trando o panorama presente
e futuro da indústria. Nos últi-
mos 20 anos, temos visto
uma mudança do que é a im-
pressão, de uma mídia con-

fiável para algo considerado
"antigo" com a chegada da
mídia eletrônica.

Porém, a indústria impres-
sa também está a cada dia
mais digitalizada, apesar de
seguir sofrendo com falta de
mão de obra qualificada. As-
sim, é preciso que o empresá-
rio desenvolva seus modelos
de negócio, tenha saídas e
profissionalize a gráfica, bus-
cando inspiração, automati-
zando processos e mudando
conceitos.

Com o comando da jorna-
lista Tânia Galluzzi, o Painel
"Sustentabilidade no futuro da
indústria gráfica" contou com
Wilson Andrade Paduan, Di-
retor de Manufatura, Engen-
haria e Manutenção da Antil-
has, e Jose Alberto Peredo
Arenas, coordenador de P&D
do Grupo Boticário para o
segmento de embalagem.

Arenas mostrou o panora-
ma do Grupo Boticário e seus
três pilares: ecoeficiência,
logística reversa de gestão de
resíduos e construções mais
verdes. Dentro deles, possui
produtos sustentáveis, como
produtos com refil, uso de ma-
terial reciclado, embalagens
feitas de plástico vegetal - de-
rivado da cana de açúcar, e o
uso de embalagens de papel
reciclado para proteção e
transporte.

Wilson Paduan mostrou
as dimensões da sustentabili-
dade: a ambiental, que é a
preservação dos recursos
energéticos e ambientais cau-
sando o menor impacto sobre
o meio ambiente; a econômi-
ca, pensando que o cresci-
mento econômico precisa
ocorrer de forma ética e justa,
em harmonia com as outras
dimensões; e a social, tendo
uma sociedade mais justa e
democrática. A empresa vem
investindo pesado para criar
produtos mais sustentáveis.

Martyn Eustace.
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A última palestra do se-

gundo dia foi com o consultor

alemão Dr. Rainer Prosi, ar-

quiteto de fluxo de trabalho

na Heidelberg e um dos es-

pecialistas globais no pensa-

mento em pré-impressão, um

dos autores da especificação

JDF.

Para onde a indústria vai e

o que precisamos de infor-

mação para automatizá-la?

Esse foi o pensamento base

da palestra. Rainer considera

que entramos na Impressão

4.0, com a otimização com-

pleta da produção, fábricas

inteligentes e a ligação direta

entre equipamentos e seto-

res da empresa, assim como

entre gráfica e cliente. E for-

matos de arquivo como

XJDF, JDF, PrintTalk, entre

outros, são recursos ne-

cessários para a melhor co-

municação e preparação do

arquivo.

TERCEIRO DIA

O último dia do Congres-

so recebeu em sua abertura o

consultor Fabio Carucci Fi-

gliolino mostrando como pre-

parar a empresa para uma

cultura de inovação. Ele des-

tacou que o processo de ino-

vação é estratégia corporati-

va, que pode ser alcançada

pela implantação de estraté-

gia tecnológica, que possui

várias fases.

A empresa que possui

uma cultura de inovação pos-

sui direção e consegue guiar

os próximos caminhos de

Pesquisa & Desenvolvimento

para focar essa inovação. O

trabalho de inovação é de ris-

co e precisa ser bem direcio-

nado, e em alguns casos po-

de ir para caminhos que não

vão a lugar algum. Nesse

momento, é hora de redefinir

a rota.

Um conselho passado por

Fábio é a empresa ter seu ro-

admap tecnológico para

traçar cada etapa: qual mer-

cado quero atingir, quais pro-

dutos vou lançar para esse

mercado, quais tecnologias

vão construir os produtos,

quais programas P&D vão

moldar essa tecnologia. Tu-

do isso vai nos mostrar onde

estamos, onde queremos ir e

como chegar lá.

O consultor alemão Ulrich

Wolzenburg começou sua

apresentação deixando cla-

ro: digitalização é muito mais

que automação. Ela está re-

lacionada a dados e ferra-

mentas digitais, padroni-

zação, gerenciamento da ca-

deia de suprimentos, comu-

nicação digital e outros tópi-

cos.

A digitalização tem re-

lação direta com o aprimora-

mento da comunicação e há

três segmentos em que a co-

municação impacta: a primei-

ra é tecnologia, desde com-

putadores e smartphones até

equipamentos dentro da fá-

brica; a segunda é nas pes-

soas, a força de trabalho e

suas ocupações individuais;

já a terceira é estrutura, a

gestão da empresa.

Com isso, pode-se dizer

que a digitalização é um con-

ceito para usar diferentes

tecnologias de forma racional

com o foco de mudar o mo-

delo de negócio e prover no-

vas oportunidades de recei-

ta. Nessa abordagem de mo-

delo de negócio você precisa

pensar: quem você serve? O

que você oferece? Qual sua

proposta de valor? Como a

proposta é criada? São per-

guntas essenciais para você

se posicionar de maneira

mais assertiva e eficiente.

Para fechar o Congresso

de forma especial, os profes-

sores Elvira Fortunato e Ro-

drigo Martins, de Portugal,

trataram de Eletrônica Verde:

tecnologia para um futuro

sustentável.  Elvira, indicada

ao Prêmio Nobel de Física,

relatou que no laboratório da

Universidade onde trabal-

ham há duas filosofias: mate-

riais verdes e tecnologias

verdes, usando materiais

abundantes não tóxicos, e

processos simples e de baixa

energia.

Elvira relatou que a

eletrônica alternativa é ne-

cessária pois estamos rodea-

dos de lixo eletrônico, com

alto custo de reciclagem. O

time de Elvira trabalha com a

eletrônica em papel pois a

celulose é o biopolímero ami-

go do ambiente mais abun-

dante, flexível e inquebrável,

de baixo custo, leve, com

produção bem estabelecida

e é reciclável.

Em 2008, o time de Elvira

e Rodrigo criou o transistor

de película fina com papel, o

Paper-e. Foi também o pio-

neiro na produção do transis-

tor de papel. A celulose está

sendo também desenvolvida

através de bactérias, já sen-

do desenvolvido o primeiro

transistor de celulose bacte-

riana.

O professor Rodrigo Mar-

tins falou do objetivo de usar

elementos presentes em

abundância na natureza e

que sejam recicláveis. Outro

projeto foi usar o papel para

gerar células solares, inclusi-

ve de papel bacteriano. Mar-

tins mostrou durante o Con-

gresso uma sequência de

projetos feitos ao redor do

mundo sobre eletrônica ver-

de.

Markus Heering
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Müller Martini lançou neste

outono a saddle stitcher Prino-

va, uma solução para tiragens

curtas, que também é versátil

também para tiragens médias. Graças

aos marcadores individuais inovado-

res, a nova grampeadora de sela, com

uma capacidade de 9.000 ciclos por

hora, se ajusta em um tempo mínimo.

O agrafador de sela agora tem mar-

cadores individuais com servo drive.

Os até 14 marcadores individuais, que

podem ser facilmente operados por

um único operador graças à sua alta

altura de carregamento, podem ser in-

clinados para baixo. Isso significa que

eles podem ser usados para uma série

de aplicações diferentes, como carre-

gamento manual ou configuração da

altura de lançamento perfeita das fol-

has. A mudança de medidas nesta

agrafadora é muito mais rápida e a

produção de tiragens curtas (e muito

curtas) é muito mais eficiente.

O Prinova também possui um con-

trole central. Sua nova superfície de

operação, com indicações contextuais

e um conceito de operação inovador,

torna ainda mais fácil de usar, o que en-

curta os processos. Em termos de faci-

lidade de uso e encurtamento de pro-

cessos, várias melhorias na tecnologia

de processo foram implementadas na

nova guilhotina trilateral Prinova.

Os destaques da nova saddle stit-

cher Prinova incluem a tecnologia de

controle de movimento e consequen-

tes processos de reajuste mais rápi-

dos, bem como o novo sistema de câ-

mera ASIR PRO desenvolvido por Mü-

ller Martini. Este sistema reconhece e

compara as folhas impressas usando

um código 1D / 2D e / ou comparação

de imagens. Agora, produtos finais

com defeito são definitivamente uma

coisa do passado.

Vários milhares de regis-

tros em mais de 100 países,

várias centenas de dis-

cussões organizadas com

especialistas e cerca de

100.000 visitas a vídeos e

conteúdo - isso é o resultado

da INNOVATION WEEK

2020, o evento digital de cin-

co dias realizado pela Hei-

delberger Druckmaschinen

AG (Heidelberg) em meados

de outubro . Tendo como le-

ma "Desvendar o seu Poten-

cial", a semana centrou-se

na discussão e transferência

de conhecimentos relacio-

nados com os problemas

mais urgentes e atuais do

setor. Com destaques do

produto, conversas sobre

inovação e discussões pes-

soais via chat de vídeo, a

Heidelberg forneceu uma

visão geral abrangente de

suas ofertas nos segmentos

de varejo, rótulo e embala-

gem.

Todas as apresentações

tiveram um denominador co-

mum: a otimização do pro-

cesso de impressão offset e

digital, em um processo

contínuo e global dentro da

gráfica, do início ao fim. Com

base na tecnologia Push to

Stop com melhorias em to-

das as suas facetas, agora

inclui otimização automática

de sequências de trabalho e

impressão navegada, com

uma experiência de usuário

focada na facilidade de uso,

graças a interfaces de usuá-

rio de fácil compreensão, tu-

do combinado com o uso de

inteligência artificial. Isso

permite operações altamen-

te produtivas com menos

operadores e pessoal qualifi-

cado. A Heidelberg também

forneceu informações adi-

cionais sobre ofertas nas

áreas de fluxo de trabalho

Prinect, consumíveis e

negócios contratuais. Ao

invés de focar na apresen-

tação das funções indivi-

duais de cada produto, o fo-

co foi em responder às ne-

cessidades mais urgentes

dos clientes nos respectivos

segmentos de mercado.

Kodak recebe cinco

prêmios BLI
A Kodak ganhou um total de cinco Prê-

mios de Inovação em Destaque do Bu-

yers Lab (BLI) em Impressão de Pro-

dução da Keypoint Intelligence. Esses

prêmios foram apresentados à Kodak pe-

los seguintes produtos e tecnologias, to-

dos relacionados à tecnologia exclusiva

de jato de tinta contínuo de alta velocida-

de da empresa ogy:

l Prensa KODAK PROSPER ULTRA 520

l Sistemas de impressão KODAK PROS-

PER Plus

l Tintas para embalagem KODAK PROS-

PER QD e agente otimizador de filme (FOA)

A Kodak compartilha mais dois prêmios

com seu parceiro, o Grupo Uteco:

l Prensa Uteco Sapphire EVO M com tec-

nologia de jato de tinta KODAK STREAM

l Prensa Uteco Sapphire EVO W com tec-

nologia de jato de tinta KODAK ULTRAS-

TREAM

Novo saddle stitcher Prinova

Heidelberg Innovation Week 2020
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Rodada de Ino-
vação por Epson e
FESPA Brasil su-
perou as expectati-
vas em número de

participantes e ofereceu um
conteúdo de alto nível a pro-
fissionais de impressão digi-
tal de diferentes mercados.
Os três dias de evento conta-
ram com palestras e apresen-
tação de tecnologia de ponta
do portfólio da Epson.

A Rodada de Inovação
por Epson e FESPA Brasil
contou com o planejamento,
gerenciamento de projeto e
suporte da Live Business
APS, uma plataforma focada
em proporcionar eventos vir-
tuais profissionais que levem
conteúdo de forma interativa
e com qualidade.

RODADA DE INOVAÇÃO
O primeiro dia da Rodada

de Inovação por Epson e
FESPA Brasil teve como foco
a impressão têxtil, tanto na
tecnologia de sublimação co-
mo na impressão direta, seja
no tecido ou já no vestuário.
Foram vários cases de su-
cesso relatados, em especial
o do nadador e campeão
olímpico Cesar Cielo, que viu
na tecnologia Epson a so-
lução para desenvolver uma
linha de itens de vestuário de
natação para crianças.

A palestra do dia foi com
Renato Thomaz, diretor de
marketing da Água de Coco,
e a consultora Andrea Bisker,
que relataram os novos com-
portamentos da sociedade no
mundo atual, como o trabalho
remoto, que fez com que pes-

soas buscassem um vestuá-
rio mais confortável e até per-
sonalizado com seu estilo, o
que é facilmente possibilitado
com a tecnologia de im-
pressão digital.

Os especialistas da Ep-
son mostraram tudo que a
empresa oferece para esse
setor, como as opções em
sublimação para o setor têxtil,
além da conhecida im-
pressão direta em vestuário -
como em camisetas e bonés
- e a impressão direta no teci-
do em velocidade industrial.

O segundo dia teve como
objetivo mostrar as possibili-
dades de sinalização e CAD.
Luciana Andrade, CEO da

GF, destacou os pilares da
comunicação visual. A espe-
cialista reforçou que o em-
presário precisa entender
com profundidade de seu
segmento, buscar ser criativo
e inspirar os clientes, ter pla-
nos de ação bem claros e
executar um marketing efi-
ciente. Todos os itens são es-
senciais para o sucesso.

Durante a apresentação
dos produtos Epson, foi re-
forçada a evolução da im-
pressão em grandes forma-
tos em diferentes tecnolo-
gias. Já na área de CAD, com
a impressão voltada para en-
genharia e arquitetura, o que
foi visto além da impressão

de projetos, plantas e mapas,
é o uso das impressoras,
quando coloridas, para a im-
pressão de cartazes em lo-
cais como lojas em shop-
pings e supermercados - co-
mo no case apresentado, dis-
pensando os cartazes tradi-
cionais e garantindo econo-
mia e produtividade.

A Rodada de Inovação te-
ve seu último dia marcado
pela impressão em rótulos e
também para prova de cor e
fotografia. O publisher Leo
Saldanha reforçou como a fo-
tografia segue forte e em
crescimento, especialmente
ao ser conectada em projetos
online inteligentes, como no
uso de apps para dispositivos
mobile. Criatividade é item-
chave para quem está ou de-
seja entrar nesse segmento.

O portfólio Epson foi apre-
sentado, com destaque para
a alta fidelidade de repro-
dução dos equipamentos pa-
ra fotografia, tanto nas tradi-
cionais fotos 10x15 e nas
grandes imagens de fine art,
quanto para prova de cor,
que exige a reprodução per-
feita, principalmente pensan-
do em mockup de embala-
gens em rótulos.

Falando em rótulos, a Ep-
son também possui uma lin-
ha de equipamentos, tanto
para empresas que desejam
imprimir suas etiquetas inter-
namente - como indústria quí-
mica e calçadista - como para
convertedores que querem
pegar para si os trabalhos de
baixas tiragens e impressão
personalizada de valor agre-
gado.

Rodada de Inovação 

por Epson e FESPA Brasil 

O portfólio Epson foi apresentado, 

com destaque para a alta fidelidade 

de reprodução dos equipamentos para fotografia,

tanto nas tradicionais fotos 10 x15

e nas grandes imagens de fine art, 

quanto para prova de cor, 

que exige a reprodução perfeita, 

principalmente pensando em mockup 

de embalagens em rótulos.
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C
ada vez menos

empresas dese-

jam se preocupar

com o gerencia-

mento de seu am-

biente de impressão, sejam

elas grandes empresas que

desejam usar seus recursos

de TI para outras tarefas, ou

pequenas e médias empre-

sas que não possuem seus

próprios recursos de TI. Com

seu serviço de impressão glo-

bal na nuvem, a Konica Mi-

nolta pode gerenciar todo o

ambiente de impressão de

seus clientes: impressoras,

servidores, controladores,

aplicativos e rede. Como um

benefício adicional, o usuário

final não precisa ir para os

aplicativos de impressão se-

parados, pois a função de im-

pressão está perfeitamente

integrada na plataforma de

nuvem bizhub Evolution.

Em tempos de ambientes

de trabalho cada vez mais

complexos, as pessoas de-

vem ser capazes de compre-

ender rapidamente a tecno-

logia e usá-la intuitivamente,

sem a necessidade de um

treinamento longo ou exten-

so, porque a experiência do

usuário é a chave para a

adoção da tecnologia. Os

usuários esperam, por

exemplo, uma experiência

de usuário semelhante ao

que conhecem de seus tele-

fones celulares. A nova apli-

cação "Personalizar" da Ko-

nica Minolta aborda especifi-

camente este desafio e ofe-

rece-lhe a capacidade de

personalizar o visor do seu

MFP de acordo com as suas

preferências individuais. As

funções e recursos podem

ser adaptados às suas pró-

prias rotinas e comporta-

mentos de trabalho. Isso re-

duz o tempo que os fun-

cionários passam na frente

de seus dispositivos e

também se traduz em econo-

mia de custos operacionais.

A solução escalável de

automação de fluxo de tra-

balho Ricoh ProcessDirector

é oferecida desde outubro

passado em um modo de pa-

gamento de assinatura. Com

várias opções disponíveis,

esta nova modalidade reduz

significativamente os custos

iniciais para os clientes e

busca otimizar as ope-

rações, melhorar a integrida-

de do processo, reduzir erros

e aumentar a eficiência com

o Ricoh ProcessDirector. O

pagamento de assinatura

disponibiliza este poderoso

software para aqueles que

preferem contabilizar esse

investimento como uma des-

pesa operacional em vez de

uma despesa de capital.

Além disso, com o lança-

mento da nova versão 3.9 do

Ricoh ProcessDirector, esta

ferramenta estará pronta pa-

ra se conectar à nuvem, será

ainda mais escalável e flexí-

vel, e incluirá a capacidade

de ser hospedada em um

ambiente virtual gerenciado

pelo cliente. Aprimoramen-

tos adicionais afetam a cole-

ta de dados, recursos de re-

latório, produtividade do ad-

ministrador e facilidade de

uso do operador. A verifi-

cação de vulnerabilidades

também foi aprimorada e a

escalabilidade é mais fácil

com componentes em

contêineres.

Ricoh ProcessDirector

Konica Minolta lança serviço global

de impressão em nuvem

Konica Minolta Personalize



A
reinvenção dos

modelos de negó-

cios após covid-19

veio para ficar. A

aceleração da

transformação digital, a ne-

cessidade de aumentar a pro-

dutividade e eficiência e a

maior consciência ambiental,

a par de novos hábitos e pre-

ferências por parte dos con-

sumidores, têm causado uma

mudança sem precedentes

ao nível dos negócios.

Especificamente, o setor

têxtil e o setor de produção

de cartazes são alguns dos

setores mais afetados por es-

sa transformação, diante da

nova era da personalização e

do design sustentável. Para

acompanhar essas empresas

nesse novo desafio, a Epson

desenvolveu um novo portfó-

lio de soluções de impressão

profissional que respondem

às novas necessidades des-

sas empresas.

A PRIMEIRA IMPRESSORA DE

GRANDE FORMATO COM TINTA

DE RESINA

Entre as novidades de

maior destaque está a nova

série SureColor SC-R5000,

com a incorporação de so-

luções de tinta de resina, per-

mitindo que prestadores de

serviços de impressão e

agências de criação ofereçam

a capacidade de produzir uma

ampla variedade de sinali-

zações e aplicações de alto

valor com excelente e am-

bientalmente responsável re-

sultados.

Da mesma forma, para

empresas de produção têxtil

onde alta produtividade, alta

velocidade e confiabilidade

máxima são fatores-chave, a

Epson apresenta sua primei-

ra impressora de sublimação

SureColor SC-F10000 de 76

polegadas, uma solução de

impressão sofisticada, robus-

ta, rápida e confiável que ofe-

rece qualidade consistente.

Vá eal para várias apli-

cações, como moda, roupas

esportivas, decoração de ca-

sa, objetos promocionais e si-

nalização luminosa.

A PRIMEIRA IMPRESSORA PLANA

UV LED
Projetada para criadores

de sinalização que buscam

expandir sua proposta de ser-

viço e produzir sinalização

UV de alta qualidade, a Ep-

son lança a nova SureColor

SC-V7000, a primeira impres-

sora plana LED UV a atender

às necessidades atuais do

negócio de produção de sina-

lização, com foco em im-

pressão mais rápida e menor

custo total de propriedade,

sem comprometer os resulta-

dos. Resultados de alta quali-

dade, velocidade e confiabili-

dade em uma ampla varieda-

de de materiais. Da mesma

forma, esta impressora para

sinalização rígida incorpora a

cabeça Micro Piezo da Epson

combinada com um conjunto

de tintas originais recém-de-

senvolvidas que incluem cin-

za, vermelho, branco e verniz

como padrão.

PERSONALIZAÇÃO, AO ALCANCE

DE EMPRESÁRIOS E PEQUENOS

NEGÓCIOS

A personalização é uma

clara tendência de cresci-

mento e a vemos na pro-

dução de acessórios e artigos

para presente. 

A primeira solução de su-

blimação A4 da Epson, a

SureColor SC-F100, permite

aqueles que desejam se ini-

ciar no negócio de persona-

lização ou aqueles que de-

sejam agregar valor às suas

empresas existentes, pas-

sam a oferecer de forma rá-

pida e fácil serviços de im-

pressão customizada, com a

mais alta qualidade e efi-

ciência.

MÁXIMA PRODUTIVIDADE E

CONFIABILIDADE

Por fim, para otimizar a

operação e gestão das im-

pressoras Epson de grande

formato, a empresa lança sua

nova plataforma Cloud Solu-

tion PORT, um serviço em

nuvem 100% compatível que

permite monitorar equipa-

mentos e verificar sua produ-

tividade remotamente, permi-

tindo aumentar a produtivida-

de do negócio e melhorar o

planejamento e a gestão dos

custos de impressão. Essa

plataforma pode ser acessa-

da de vários dispositivos, in-

cluindo PCs, smartphones e

tablets.

Epson decola para o sucesso de seus clientes
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A
Lux, marca de sa-
bonetes da Unile-
ver, está realizan-
do uma ação de
marketing de ex-

periência no Metrô de São
Paulo. A solução construída
pela Eletromidia, a partir de
criação da agência MullenLo-
we Brasil, transforma o túnel
que liga a Estação Paulista
da Linha 4-Amarela à Es-
tação Consolação da Linha
3-Verde do Metrô paulistano
em um espaço de experiên-
cia sensorial.

Os usuários que passam
pelo túnel poderão sentir as
novas fragrâncias dos sabo-
netes da marca e ver a gran-
de propaganda feita no túnel
criada através da impressão
em grandes formatos, um lo-
cal muito usado por grandes
marcas em parcerias com as
empresas de comunicação
visual.

A iniciativa demonstra a
gama de possibilidades que
a mídia OOH da Eletromidia
oferece para criar conexões
relevantes entre marcas e
consumidores, transforman-
do os ambientes do cotidia-
no urbano.

De acordo com infor-
mações da MullenLowe Bra-
sil, como um dos principais
atributos dos sabonetes Lux
está nas fragrâncias, a
agência planejou levar essa
experiência para o túnel da
Linha 4-Amarela como um
formato de alto impacto jun-
to ao público. Além da expe-
riência sensorial, também
foram programadas telas di-
gitais das estações próxi-
mas da Estação Paulista,
para contar a história e as-
sim favorecer o entendimen-
to do perfume quando as
pessoas chegam ou saem
do túnel.

A Durst está ampliando a
família de impressoras inkjet
UV para comunicação visual
P5 350. Depois do lança-
mento mundial da nova pla-
taforma tecnológica para im-
pressão em grandes forma-
tos, a empresa anuncia a P5
350 HS ("High Speed"), que,
juntamente com os sistemas
Durst Automat, Durst  Analy-
tics e Durst Workflow , ofere-
ce uma solução de maior
produtividade com total au-
tomação. 

Lançado durante o even-
to virtual "Fireworks of Inno-
vations", o equipamento tem
velocidade de 630 m2/hora;

também é capaz de imprimir
6 diferentes trabalhos simul-
taneamente em sua configu-
ração plana e conta com sis-
tema multi-roll para flexibili-
zar a produção em mídias
flexíveis.

O universo de cores foi

ampliado - a P5 350 pode
ser configurada com até 9
cores , incluindo versões
light de cyan e magenta +
branco, aplicação de verniz
para impressos especiais e
até 12 camadas para im-
pressão com simulação de

relevo (hapt-printing). 
As disponibilidade da no-

va Durst P5 350 HS - combi-
nada com o Durst Automat -
acontecerá a partir do final
do primeiro trimestre de
2021. 

Juntamente com a P5
350 HS, a Durst anunciou
ainda a nova tinta LED flexí-
vel POP. A nova linha de tin-
ta Durst oferece uma gama
de cores impressionante, e
combinação incomparável
de flexibilidade, e aderência.
É a melhor tinta híbrida da
categoria, adequada para
uma ampla variedade de mí-
dia rolo a rolo e cartonadas.

Impressão em grande formato 

é usada em no metrô de São Paulo

Durst anuncia impressora P5 350 High Speed



http://printlat.com/
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A
história é definida

por momentos-

chave que defini-

ram o mundo como

o conhecemos.

Marcos que condicionaram a

evolução da humanidade.

Em outubro passado, o

Dia Internacional da Im-

pressão foi comemorado em

comemoração à invenção da

imprensa em 1440, um da-

queles marcos que mudaram

o mundo. A tecnologia tem

evoluído exponencialmente

até hoje e, se tivesse sido

usada antes, o mundo pode-

ria ser muito diferente hoje.

Como especialistas em im-

pressão, nós da Canon reuni-

mos quatro momentos históri-

cos que poderiam ter mudado

o mundo usando a tecnologia

de imagem atual.

O LIVRO PERDIDO DE BÉCQUER

O mais famoso livro de po-

emas do século XIX, as "Ri-

mas" de Bécquer, nasceu de

forma um tanto tumultuada. O

poeta havia entregado o livro

manuscrito ao então ministro,

e também amigo, González

Bravo, para saber sua opi-

nião. No entanto, uma alter-

cação inesperada mudou tu-

do. Era 1868 e, no meio da re-

volução, uma turba invadiu e

destruiu a casa do ministro.

Os "Rimas" de Bécquer fo-

ram perdidos e o autor teve

que reescrever as rimas de

memória. Nunca saberemos

quantos ele se lembrou e

quantos foram perdidos. Se

em 1868 existissem os siste-

mas e dispositivos que hoje

nos permitem digitalizar a in-

formação, carregá-la na "nu-

vem" e preservar o manuscri-

to como o escritor o criou

graças ao PDF compacto de

longa duração, as andorinhas

de Bécquer poderiam ter sido

diferentes ... .

O DIA EM QUE A MEMÓRIA DA

HUMANIDADE FOI PERDIDA

A necessidade de armaze-

nar informações vem de lon-

ga data. Era uma forma de

perpetuar o conhecimento, a

religião e a cultura de qual-

quer civilização avançada.

Por isso, a primeira coisa que

os ladrões das cidades fize-

ram foi incendiar bibliotecas e

destruir seus locais de culto.

Mais de 2.000 anos atrás,

Alexandria abrigava a maior

biblioteca do mundo antigo,

contendo mais de 400.000

volumes. Um tesouro para os

egípcios. Um dia, de forma

misteriosa, a biblioteca pegou

fogo e uma grande porcenta-

gem do conhecimento da hu-

manidade foi perdida. Se Ale-

jandría tivesse um software

de gestão de impressão, digi-

talização e cópia desde a "nu-

vem" e integrável em outros

dispositivos como o que mui-

tas empresas têm hoje para

digitalizar suas informações,

poderíamos ter preservado

uma boa parte da memória da

humanidade.

O JORNAL QUE NUNCA SAI NA

RUA

O levante de 2 de maio é o

grande símbolo da revolução

popular. Mas houve outro an-

tes. Em 24 de abril de 1808,

os habitantes de León se re-

belaram contra o exército

francês e leram uma impor-

tante proclamação. Naquela

época, a forma mais eficaz de

divulgar e divulgar a notícia

em Madrid era através da im-

prensa. Eles enviaram relató-

rios para La Gaceta de Ma-

drid e foram impressos em

página inteira. No entanto, o

marechal Murat conseguiu

descobrir antes de ser lança-

do e confiscou toda a

questão.

A edição de La Gaceta

saiu, mas não incluiu notícias

do levante de León. O que te-

ria mudado na Guerra da In-

dependência se isso fosse

conhecido? Malasaña prova-

velmente não seria o que é

hoje se La Gaceta tivesse im-

pressoras profissionalizadas

que imprimem continuamente

e em altas velocidades de até

100 páginas por minuto.

O MISTÉRIO DO MURAL GIGANTE

DE JOAN MIRÓ

Era junho de 1937 quando

o grande artista Joan Miró

pintou um imponente mural

de 85,5 metros de altura no

pavilhão espanhol da Expo-

sição de Paris. Ele fez isso di-

retamente em seis painéis de

celotex que formavam a es-

trutura do pavilhão. Termina-

da a Expo, Miró doou a obra

ao estado e os painéis foram

desmontados para o envio a

Valência.

A realidade é que se per-

deram no caminho e nunca

chegaram ao destino, algo

que poderia ter sido evitado

com a atual tecnologia de im-

pressão,  que permite gra-

vações em quase qualquer

superfície. Essa tecnologia

poderia ter sido utilizada para

imprimir a obra diretamente

nos painéis.

A tecnologia de imagem

mudou muito ao longo da

história e, sem dúvida,

também teria contribuído para

mudar o mundo por meio de

eventos como esses. O Dia

Internacional da Impressão

nos lembra não apenas do

impacto da impressão em

nosso passado, mas também

de como ela transformará o

futuro.

Os quatro eventos históricos 

que a impressão poderia ter mudado



A
Agfa adicionou um

novo modelo à

família de impres-

soras a jato de tin-

ta de grande for-

mato Jeti Tauro. A impresso-

ra Jeti Tauro H3300 LED S (S

de "padrão") é uma impresso-

ra híbrida de seis cores, com

opção de tinta branca e pri-

mer, possui qualidade a uma

velocidade máxima de 302

m² por hora, podendo ser

melhorada até atingir o velo-

cidade de sua irmã mais vel-

ha. Além disso, compartilha

com este modelo os tempos

de inicialização curtos, sua

manutenção fácil e rápida,

bem como as mesmas

opções de automação. Isso

significa que estará disponí-

vel em seis configurações,

sendo quatro delas para im-

pressão em painel, com va-

riações que vão do manual

ao totalmente automático. A

versão com 3/4 automação

usa um alimentador automáti-

co de painel particularmente

prático para tiragens mais

curtas e um sistema de troca

mais rápido e eficiente de di-

ferentes tamanhos ou tipos

de substratos. As duas confi-

gurações restantes se con-

centram na impressão de ro-

lo, com um modelo rolo a rolo

mestre e rolo a rolo.

Como todos os modelos

Jeti Tauro, o Jeti Tauro H3300

S LED trabalha com o Asanti

Workflow da Agfa, que contro-

la e automatiza todo o proces-

so de impressão, desde a pré-

impressão até o acabamento,

garante consistência de cores

e otimiza o consumo de tinta

de impressão. O Smart Pro-

duction Dashboard no Asanti

mostra o consumo de tinta e

substrato, bem como o tempo

de impressão para cada tra-

balho e impressora.
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Agfa expande sua família 

de impressoras Jeti Tauro



A Canon tomou a iniciati-
va e apresenta novos
avanços e lançamentos tec-
nológicos face à nova si-
tuação de pandemia global, o
que pode contribuir para a es-
tratégia da Canon?

A
situação em que

vivemos é com-

plicada para to-

dos, mas na Ca-

non estamos

convencidos de

que devemos olhar para a

frente e focar em ajudar os

nossos clientes e parceiros a

continuar a avançar e a ultra-

passar com sucesso este de-

safio. Neste sentido, a es-

tratégia da Canon passa por

reforçar os serviços que já

oferecemos, melhorando as

nossas gamas de produtos,

aumentando o nosso portfólio

de soluções de grande forma-

to para o cliente final, como o

novo Arizona 2300 e os no-

vos ColorWave e PlotWave.

Que valor agregado a Ca-
non deseja agregar aos seus
clientes gráficos, para que
tenham suporte no mercado
gráfico e em suas tendências?

Nossa prioridade é que o

cliente se sinta compreendi-

do, aconselhado e acompan-

hado em todos os momentos.

Cada cliente é diferente, tem

necessidades diferentes e,

por isso, exige soluções es-

pecíficas. Para isso, conta-

mos com uma rede de parcei-

ros especializados que nos

ajudam a atender a essas ne-

cessidades. Não concebe-

mos a nossa oferta como um

catálogo fechado e imóvel,

mas procuramos identificar

exactamente o que cada um

necessita, como podemos

contribuir para o crescimento

do seu negócio, e com esta

análise, baseada numa co-

municação muito constante e

fluida, aconselhamos sobre o

produto ou serviço que mel-

hor atende às suas necessi-

dades.

Como o setor gráfico

está evoluindo em relação

à impressão em grandes

formatos e quais soluções

e aplicativos são os mais

solicitados?

A impressão em grandes

formatos provou ser um mer-

cado em crescimento nos últi-

mos tempos. São muitos os

clientes do sector das artes

gráficas que diversificam a

sua actividade e dirigem par-

te dos seus negócios para es-

ta área. Se temos que desta-

car dois aspectos representa-

tivos, eles são imediatismo e

versatilidade. A necessidade

de dar resposta imediata à

procura dos seus clientes e a

variedade de formatos e apli-

cações que podem fazer par-

te de uma mesma campanha

faz com que os nossos clien-

tes exijam soluções de eleva-

da produtividade com a

opção de trabalhar com dife-

rentes suportes de im-

pressão.

O que nossos clientes

buscam é diferenciar-se de

seus concorrentes para ofe-

recer soluções e aplicações

diferenciadas ao cliente final.

Esse tipo de produto de valor

agregado é o que torna sua

oferta única e pode trabalhar

com outros tipos de margens.

A nova série Arizona 2300
traz maior produtividade, o
mercado exige produtos que
sejam equipamentos cada
vez mais eficientes….

A tendência de personali-

zação no serviço de im-

pressão exige um nível mais

alto de otimização de recur-

sos. O Arizona 2300 acelera

a produção e consequente-

mente melhora a produtivida-

de em 20% em relação aos

modelos anteriores, que já

possuíam uma posição de li-

derança em seu mercado.

Outra das vantagens mais re-

levantes é a otimização da

gestão do tempo, o que per-

mite também a redução de

custos. Ele permite uma troca

mais rápida entre cada trabal-

ho e reduz os tempos de con-

figuração, o que simplifica

muito o trabalho do operador.

Os fornecedores de im-
pressão de grande formato
estão se tornando mais diver-
sos e numerosos. Estão che-
gando novas empresas ao
setor ou, as que chegam, têm
aumentado sua capacidade

de produção e oferecem ca-
da vez mais soluções aos
seus clientes?

Há uma combinação de

novos fornecedores de im-

pressão de grande formato

oriundos principalmente do

setor gráfico com tantos ou-

tros já consolidados e com

grande experiência neste am-

biente, que continuam a co-

brir a maior parte dos volu-

mes de impressão que se fa-

zem no mercado. A Canon

com a sua vasta experiência

nesta área, reforçada pela in-

tegração no seu portefólio de

famílias como Arizona e Co-

lorado, oferece aos seus

clientes finais através do seu

canal indirecto a tecnologia

que melhor se adapta às

suas necessidades.

As máquinas de im-
pressão digital de mesa
também estão a caminho de
reduzir o consumo de ener-
gia. Como a Canon consegue
isso em face da necessidade
de mais empregos e pro-
dução, mais velocidade?

A automação e a capaci-

dade de "aprender" são es-

senciais para isso. Por outro

lado, o Arizona 2300 inclui a

versão 2.1 do Arizona Xpert,

um software que oferece su-

porte à impressão por meio de

"receitas", ou seja, padrões

anteriores que minimizam a

possibilidade de erros de im-

pressão e, portanto, reduzem

o desperdício gerado.

Marco 
Aurelio 
Losas

Marco 
Aurelio 
Losas

Chefe de Grande Formato Gráfico e TDS da Canon
Espanha e Portugal

"Nossa prioridade é

que o cliente se sinta

compreendido,

aconselhado e

acompanhado em

todos os momentos"



Isso agiliza o processo de
impressão, permitindo impri-
mir mais em menos tempo,
sem a necessidade do opera-
dor ter conhecimentos
avançados.

Por outro lado, esta nova
gama oferece uma cura LED-
UV que reduz o consumo de
energia em 40% graças ao
seu funcionamento instantâ-
neo. Não requer tempo de
aquecimento e, portanto, usa
menos energia. Se a tudo isso
somarmos o baixo consumo
de tinta por metro quadrado
que o Arizona oferece, temos
uma solução altamente produ-
tiva que nos permite realizar
grandes volumes de trabalho
em períodos muito limitados
com mínimo consumo de
energia e baixíssimos custos.

Possivelmente você pode
nos contar algo sobre como o
novo Arizona 2300 se com-
porta em suportes complexos
e plásticos rígidos como acríli-
cos ... A comunicação entre o
cliente e o provedor de im-
pressão está ficando cada
vez mais próxima durante a
preparação do trabalho e im-
pressão subsequente?

A comunicação com o
cliente é cada vez mais estrei-
ta e isso é algo que tem iden-
tificado a Canon neste merca-
do historicamente. É a única
forma de compreender plena-
mente o seu modelo de negó-
cio e, portanto, de identificar

as suas
necessidades para
lhes oferecer a solução que
melhor lhes convém e ajudá-
los a tirar o máximo proveito
dela.

Quanto ao comportamen-
to do Arizona 2300 em supor-
tes complexos, a impressão
em alta tonalidade junto à tec-
nologia da cabeça de im-
pressão VariaDot permite
uma maior velocidade de pro-
dução sem perder qualidade,
algo muito importante no caso
de suportes que, pela sua na-
tureza, são mais complexos .
Os clientes precisam cada
vez mais de uma versatilida-
de maior para imprimir em to-
dos os tipos de materiais rígi-
dos, algo garantido com a Ari-
zona, que também tem a
opção de bobina para impri-
mir em flexível.

Buscando a diferenciação
acima mencionada, também
inclui a opção Touchstone,
software de impressão de tex-
tura da Canon, com o qual os
clientes podem imprimir com
efeitos de textura mantendo a
alta qualidade. Este software

aumenta as pos-
sibilidades de criati-

vidade quando se
trata de decoração de

interiores, imprimindo de for-
ma totalmente personalizada
painéis para murais ou mó-
veis. Em outras palavras, per-
mite que os clientes ofereçam
uma variedade muito maior
de designs, a ponto de a mí-
dia impressa não ser mais
uma desvantagem.

Com relação à Image-
Press C10010VP, você pode
nos trazer os principais be-
nefícios do novo lançamento
para clientes de impressão
comercial?

A série imagePRESS
C10010VP é ideal para am-
bientes de impressão de alto
volume, onde a inovadora tec-
nologia R-VCSEL é a base
desta versão aprimorada. Um
dos principais benefícios que
traz é a impressão ininterrupta
de alta velocidade, que permi-
te reduzir ao máximo os pra-
zos de entrega mais curtos.

Outra característica mar-
cante da imagePRESS

C10010VP é a impressão au-
tomatizada sob demanda que
permite menos intervenção
manual e, portanto, uma clara
melhoria na eficiência da pro-
dução. A detecção ultrassôni-
ca de alimentação dupla de
várias folhas e um sensor es-
pectrométrico que pré-ajusta a
cor em todas as páginas são
alguns dos fatores que contri-
buíram para esse salto na im-
pressão profissional em cores.

Que sentimento tem para
o futuro, qual será a próxima
feira onde a Canon pretende
estar presente?

É difícil prever o futuro em
um cenário de mudanças co-
mo o que vivemos atualmen-
te. É tempo de olhar para o fu-
turo e enfrentá-lo com otimis-
mo, mantendo a prudência
que exige este cenário
pandêmico em que continua-
mos. A realização das próxi-
mas feiras será condicionada
principalmente pela evolução
da crise da saúde, que será o
que marcará o calendário.
Mas se a FESPA e a DRUPA
acontecerem conforme plane-
jado em março e abril de
2021, a Canon estará lá.

As duas novas impresso-
ras da Electronics For Ima-
ging, Inc. para o mercado de
sinalização têxtil de alta pro-
dutividade ajudam os produ-
tores de displays a atingir um
novo patamar de produtivida-
de e expandir suas capacida-
des. A impressora EFI ™ CO-
LORS 340 imprime até 850
metros quadrados em uma

hora (em uma configuração
de quatro x 4 cores), enquan-
to oferece características de
cores sem precedentes para
sinalização têxtil de qualida-
de premium. Para ambientes
de produção de volume ainda
mais alto, a impressora EFI
POWER 340 pode imprimir
até 1.564 metros quadrados
por hora.

As duas novas impresso-
ras aproveitam ao máximo a
tecnologia da EFI Reggiani e
mais de 70 anos de experiên-

cia na impressão de tecidos
de alta qualidade. Também
possuem a capacidade de
imprimir com qualidade supe-
rior em uma ampla variedade
de materiais em comparação
com outros dispositivos a jato
de tinta do mercado de eti-
quetagem têxtil, com 100%
de penetração nas duas fa-
ces do material. 
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Novo relatório WAN-IFRA:

Construindo os

pilares tecnológicos

de um modelo de

receita por leitor
O impacto de-

sastroso do CO-

VID-19 na receita

de publicidade

forçou os editores

de notícias em to-

do o mundo a co-

locar uma ênfase

ainda maior na

receita que ge-

ram de seus leito-

res. Muitas edito-

ras estão em dife-

rentes estágios e

trajetórias com suas estratégias de renda de lei-

tores. E muitos, principalmente aqueles que

estão começando, têm dúvidas sobre a tecnolo-

gia associada à renda do leitor. Mas mesmo os

mais avançados nisso confessam a natureza

complexa de tudo.

O relatório anterior sobre este tópico, "Leito-

res engajados não desistem: lições de retenção

para assinaturas digitais" (agosto de 2018), fo-

cou principalmente nos esforços que os editores

estavam fazendo para ganhar e reter assinantes

digitais.

Com este relatório, examinamos os bastido-

res, por assim dizer, a variedade de questões in-

ternas estratégicas e logísticas que os editores

de notícias devem abordar em sua infraestrutura

para que o ecossistema de receita de seus leito-

res funcione de maneira mais eficaz. e sem com-

plicações possível.

Portanto, seria justo dizer que este relatório

começa com isto: Não existe uma maneira CER-

TA de configurar dados e tecnologia para um

editor que prioriza o público, mas parece haver

pelo menos uma verdade universal: preparar

seu negócio de assinatura digital para o futuro

começa com a organização de seus dados.

A necessidade absoluta de ter dados impor-

tantes e acionáveis em primeira mão disponíveis

para os membros da equipe que precisam deles

quando precisam entre os departamentos é algo

que ouvimos repetidamente dos editores como

crucial para o sucesso de seus esforços de re-

ceita de leitores.

V
-TAB, o principal grupo

sueco de serviços de im-

pressão, principalmente

jornais, acompanha a

evolução da indústria

gráfica em toda a Suécia. As unida-

des de produção tiveram que se

adaptar às expectativas e necessi-

dades do mercado dos últimos

anos, que sempre esteve relaciona-

do com novas possibilidades de

produção. A V-TAB mantém uma

relação de colaboração ativa com a

Ferag, o parceiro de referência em

tecnologia de áreas de fechamen-

to.

Na fábrica da V-TAB em Land-

vetter, ele é impresso em três lin-

has, tanto para formato broadsheet

quanto tablóide. Portanto, duas uni-

dades manroland Colorman e um

Koenig & Bauer Commander estão

instaladas na área de impressão,

com um total de nove torres e três

dobradores. Duas das linhas já pro-

duzem uma terceira dobra. Além

disso, a planta possui um tambor de

corte Ferag SNT.

Ao desmontar a sala de fecha-

mento da fábrica de Västerås, a V-

TAB contou com os serviços da Fe-

rag. A maioria dos pedidos iria de

Västerås para Landvetter, incluindo

a produção do jornal semanal gra-

tuito Mitt-i, embora seja distribuído

apenas na área metropolitana de

Estocolmo.

Ferag é parceiro de engenharia

da V-TAB há algum tempo, não só

ajudando a encontrar novos locais

para as máquinas, mas também

desmontando e realocando a tecno-

logia antes de instalá-la em seu no-

vo ambiente. Conseqüentemente,

os módulos Ferag de gerações dife-

rentes freqüentemente precisam se

ajustar uns aos outros no que diz

respeito ao software.

O módulo StreamFold era ideal

para a área de fechamento Land-

vetter e os transportadores, canais

e pontos de transferência foram

adaptados de acordo. Tudo teve

que ser feito em tempo recorde, já

que a gráfica funciona à noite todos

os dias da semana e utiliza todas as

linhas de entrega da pasta e da sa-

la de fechamento. Em 9 de março

de 2020, a primeira edição Mitt-i

produzida já estava em circulação.

V-TAB depende da

tecnologia Ferag



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
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Reunindo esforços para realizar um
evento mais seguro para todos - exposi-
tores, organizadores e visitantes - a In-
motion está anunciando a mudança de
data da Flexo & Labels 2021. 

A nova data será de 31 de maio a 3
de junho (segunda a quinta-feira) no 

mesmo horário - das 13h às 20h. O lo-
cal da feira permanece sendo o Pro
Magno Centro de Eventos, em São
Paulo (SP). 

Segundo Marcia Romano, organiza-
dora da Flexo & Labels 2021, a alte-
ração de data acompanha as diretrizes 

de segurança para eventos estabeleci-
das em níveis estadual e federal. 

Com a expectativa de que a vaci-
nação comece efetivamente em janeiro,
estendendo-se para os meses subse-
quentes, a organização optou pela alte-
ração. 

T
otalflex Indústria de
Embalagens, uma
das maiores em-
presas de embala-
gens flexíveis do

Brasil, chegaram a acordo
para a aquisição pela empre-
sa brasileira de uma Comexi
Offset CI8. A operação per-
mitirá à Totalflex aumentar a
produtividade, imprimindo ti-
ragens menores e combi-

nando diferentes SKUs na
mesma tiragem. É a primeira
impressora offset de tambor
central que a Comexi instala
no Brasil.  

"Queremos oferecer ino-
vação e produtividade aos
nossos clientes, além de
uma impressão sustentável
graças às tintas EB (Electron
Beam)", explica Clodoaldo
Martins Neto, diretor executi-

vo da Totalflex, que acres-
centa que a empresa brasi-
leira busca fazer a diferença
com as opções que existem
atualmente no mercado e
por isso "oferecemos mate-
rial monocamada, fi lmes
mais finos, maior produtivi-
dade e uma impressão que
se destaca das existentes". 

A Totalflex Indústria de
Embalagens, com sede na

cidade de Jequié (BA), foi
fundada em 1977 com o no-
me de Artplástico. Em 1994
foi adquirida pelos atuais
proprietários, e em 2006 a
empresa realizou diversas
obras e investimentos tec-
nológicos, que culminaram
na aquisição de equipamen-
tos modernos e de elevada
performance. Nesse mesmo
ano, foi criada a nova marca 

Flexo & Labels 2021 muda sua data para 31 de maio a 3 de junho

A Totalflex adquire uma Comexi Offset CI8 
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A
Esko divulgou uma

variedade de ino-

vações premiadas

e inéditas para sua

plataforma inte-

grada Esko Software 20.1,

juntamente com novas so-

luções de hardware, desen-

volvidas para oferecer ainda

mais funcionalidades e valor

excepcional aos clientes dos

setores de embalagens, rótu-

los e grandes formatos.

As atualizações e os no-

vos recursos do Esko Soft-

ware 20.1 incluem: 

l WebCenter 20.0 - A

versão mais recente e reple-

ta de funcionalidades da so-

lução de gerenciamento de

embalagens .

l ArtiosCAD 20.0.1 - a

principal ferramenta para

projetos estruturais de emba-

lagens do mercado.

l ArtPro+ 20.1 Plate Cut -

um novo recurso automatiza-

do que encontra a linha de

corte individual ideal para ca-

da separação.

l ArtPro+ 20.1 Trapping -

o novo algoritmo de trapping

estético.

l Print Control Wizard for

Corrugated - Software proje-

tado especificamente para o

mercado de corrugados.

l AVT AutoSet - uma in-

tegração entre o Esko Auto-

mation Engine e o sistema de

inspeção de impressoras da

AVT.

Juntamente com a atuali-

zação do Esko Software 20,

a Esko divulgou inovações

de hardware, incluindo:

l Kongsberg VariAngle -

uma nova e inovadora ferra-

menta da linha Kongsberg de

equipamentos digitais para

acabamentos.

l Crystal XPS 4260 - Uni-

dades de exposição de LED

ultravioleta Crystal para a

criação digital de chapas fle-

xográficas.  "Ao enfrentar-

mos as consequências da

pandemia global, a possibili-

dade de digitalizar, automati-

zar e conectar será essencial

para as empresas", afirma

Jan. "As atualizações de

software mais recentes, além

de oferecerem maior pre-

cisão, eficácia e consistência

no fluxo de trabalho inteiro de

projeto e de impressão,

também são ferramentas in-

dispensáveis para converte-

dores que estão avançando

em suas próprias jornadas

de transformação digital".

Com o anúncio do

WebCenter 20.0 feito pe-

la Esko, as partes inte-

ressadas da cadeia de

valor de embalagens po-

dem desfrutar de uma ex-

periência de usuário mel-

horada, mais velocidade

e mais eficácia. A versão

mais recente da podero-

sa e segura plataforma

baseada na web para ge-

renciamento de embala-

gens e colaboração tem uma ampla varieda-

de de funcionalidades, permitindo que as

marcas e seus fornecedores de impressão

consigam gerenciar todos

os aspectos da produção de

embalagens e rótulos.O

WebCenter 20.0 contém

uma nova funcionalidade no

fluxo de trabalho de cores

de ponta a ponta para as

marcas e seus fornecedo-

res, o Color Trace. Os pro-

prietários de marcas podem

criar especificações de co-

res diretamente no Web-

Center e enviá-las às gráfi-

cas, que usarão o software ColorCert da X-

Rite para preparar um quadro de resultados

da produção final.  

A Esko traz inovação com a atualização do
Software 20.1  e lançamentos de hardware 

O Esko WebCenter 20.0 
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A
versão 6.0 do seu
PackZ de Hybrid
Software é uma
solução para
edição nativa de

formato PDF traz, como gran-
de novidade, o aprimoramen-
to de seus recursos de Inte-
ligência Artificial para elevar o
nível da automação de tare-
fas e processos.

l PackZ pode registrar e
editar séries de tarefas roti-
neiras e armazená-las como
Pactions, que podem ser re-
produzidas a qualquer mo-
mento em todo o design, uma
seleção ou como parte de
uma ferramenta personaliza-
da. As listas de ações auto-
matizadas do PackZ também
podem ser perfeitamente
mescladas com a automação
do CLOUDFLOW PackZflow
no servidor.

l PackZ 6.0 vem com
uma interface de usuário re-
desenhada chamada Nebula.
Com o PDF / X-4, a indústria
de embalagens se benefi-
ciará com a transição das tec-
nologias de impressão clássi-
cas para as digitais ou quan-
do tiver que fornecer designs
prontos para impressão. 

A explosão da impressão
digital em embalagens

também resultou em um forte
crescimento na impressão de
dados variáveis

l PackZimizer, um módu-
lo do PackZ 6.0 no qual, por
meio da tecnologia de AI, é
possível agrupar os designs
de rótulos ou embalagens de
acordo com a quantidade e
gerar imposições prontas pa-

ra impressão para impresso-
ras rotativas. 

A tecnologia step and re-
peat foi ampliada na nova
versão. Todo o processo está
em conformidade com as
normas ISO 19593-1 e pode
ser exportado para um CFF2
para uso em mesas de corte.

l Conical, Numeric e Cup

Grid Creation, juntamente
com o Conical Warp, serão
adicionados à licença PackZ
padrão, começando com
PackZ 6.0. A renderização
3D em tempo real continua
sendo opcional. Todas as so-
luções de criação e warping
permanecem opcionais
também. 

A Sealed Air, através de
sua divisão de embalagens
para alimentos, Cryovac, é a
primeira empresa brasileira a
ser certificada pelo Programa
Cyrel Qualidade Assegurada
para Chapas Flexográficas
da DuPont Image Solutions. 

A certificação atesta que
a Sealed Air - Cryovac aten-
de aos mais rigorosos aspec-
tos de gravação das chapas
flexográficas Cyrel, o que lhe

confere uma poderosa ferra-
menta de diferenciação em
relação à concorrência

Além de atestar a qualida-
de competitiva da empresa
certificada, ao usar o logo ofi-
cial do Programa Cyrel Quali-
dade Assegurada para Cha-
pas Flexográficas em seu si-
te ou materiais impressos, a
empresa passa a contar com
uma poderosa ferramenta de
marketing que informa para

os convertedores e brand
owners que estão sendo usa-
das chapas flexográficas Cy-
rel de altíssima qualidade,
certificadas pelos experts da
DuPont Packaging Graphics. 

Os critérios de avaliação
das chapas, dentro do Pro-
grama, incluem:
l Área do ponto
l Superfície da chapa
l Ponto mínimo
l Tamanho mínimo de ponto 

isolado
l Tamanho mínimo de linhas
positivas e reversas
l Espessura do piso - altura
do relevo
A capacidade de cópia na
máscara de gravação a laser
(LAM) também é avaliada pelo:
l Tamanho do ponto
l Densidade óptica

Hybrid Software anuncia PackZ 6.0

DuPont Image Solutions certifica Cryovac Brasil 
no Programa Cyrel Qualidade Assegurada 
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Um dos grandes desafios da atualidade no desen-

volvimento de embalagens é fazer com que os produ-

tos se destaquem da concorrência no PDV. Ou seja, a

embalagem é responsável por chamar a atenção do

consumidor e comunicar os atributos dos produtos e

das marcas, levando à compra.

Pensando nisso, a Terphane , líder em filmes PET

(poliéster) na América Latina e um importante player

global, desenvolveu uma solução. 

O portfólio da Terphane é composto por filmes

com acabamento mate e diferentes texturas. Todos

eles aprovados pela Anvisa, FDA e EU para contato

com alimentos, inclusive em aplicações de envase a

quente (Hot fill).                          www.terphane.com

A
Mondi, um dos

principais fabrican-

tes de embalagens

e papel, vai abrir a

sua nova fábrica

de última geração, de sacos

de papel em Cartagena, na

Colômbia, em janeiro de

2021. Será a primeira ope-

ração da Mondi na América

do Sul, consolidando a força

do grupo como um fornece-

dor global de sacos de papel

com um amplo posiciona-

mento local. A nova fábrica

vai permitir à Mondi melhorar

e expandir os seus serviços,

para assistir melhor aos clien-

tes da região.

Na América do Sul exis-

tem mais de 250 fábricas de

cimento que, por ano, preci-

sam de até dois mil milhões

de sacos para o cimento.

Cartagena é uma localização

estratégica para a nova fábri-

ca, estabelecida numa zona

franca com bons acessos aos

portos do Panamá, à costa

leste dos EUA, ao Golfo do

México e a outros portos das

Caraíbas.

A Mondi Cartagena vai

dar início à produção da sua

gama de sacos de papel de

alto desempenho em janeiro

de 2021. Os clientes das

indústrias químicas, alimen-

tares e do cimento vão se be-

neficiar de um vasto portfólio

de sacos de papel, otimiza-

dos in situ, para cumprir re-

quisitos de clientes indivi-

duais. Está previsto que a fá-

brica arranque com uma linha

de produção com uma capa-

cidade de aprox. 50 milhões

de sacos por ano. A fábrica

também vai proporcionar

uma série de oportunidades

de emprego local na área de

Cartagena.

Lorytex conquistou: o prêmio de ouro

no primeiro ano do Kodak Global Flexo In-

novation Awards. 

O que torna a conquista mais notável é

o fato da Lorytex ser uma operação relati-

vamente pequena, empregando apenas

nove pessoas na sua sede em Monte-

vidéu, capital do Uruguai. Com uma popu-

lação de 3,5 milhões de pessoas, o mer-

cado uruguaio também é relativamente

pequeño.

O produto premiado, produzido para o

cliente de embalagens flexíveis Ecoflex

SA, claramente demonstrou o que é

possível com a GEC: tempo de resposta

30% mais

rápido, eco-

nomia signi-

ficativa no

consumo de

tinta, além

da qualidade

de imagem da marca e o impacto visual

geral, tudo alcançado pela máquina de

impressão da Ecoflex.

Lorytex e Ecoflex trabalham juntas

desde 2011.

Paper Box de Fedrigoni
A Fedrigoni, uma das principais empre-

sas internacionais na produção e comercia-

lização de papéis especiais, lança uma

campanha internacional para divulgar o seu

novo mostruário que reúne toda a gama de

produtos disponíveis. Design e praticidade,

minimalismo e substância, vanguarda e

qualidade. Paper Box é um recipiente preto elegante com um

coração vibrante e inesperadamente colorido, pronto para es-

tourar. Toda a gama de papéis Fedrigoni encontra-se nas

secções fáceis de usar, com cerca de 900 tipos diferentes de

papéis naturais, revestidos, coloridos, brancos, lisos e gofrados

de todas as gramaturas, o que tornará realidade qualquer proje-

to criativo em papel . 

Primeira fábrica de sacos de papel de Mondi
para servir aos clientes da América do Sul

Lorytex ganha o ouro em embalagens com flexografia e GEC

Filmes mate e de toque aveludado
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N
unca como agora

a proteção do

meio ambiente,

nas lojas, no tra-

balho, na escola

e nas áreas comuns, foi tão

fundamental. Apesar das

precauções necessárias, to-

car ou usar objetos, botões,

alças ou ferramentas com-

partilhados muitas vezes é

inevitável. A lavagem fre-

quente das mãos, higieni-

zação e higienização das su-

perfícies são precauções ne-

cessárias para todos, e a

Avery oferece um grau adi-

cional de proteção com ade-

sivos antimicrobianos.

Transparente e imper-

ceptível, o revestimento ofe-

rece proteção completa con-

tra bactérias, vírus e muito

mais. O componente ativo

age eliminando as condições

em que os micróbios sobrevi-

vem e se espalham. As pro-

priedades antibacterianas e

antimicrobianas protegem

99,9%, com um material tes-

tado para eliminar a propa-

gação de diferentes tipos de

bactérias, como E-Coli, MR-

SA e vírus como influenza A,

SARS, coronavírus humano

e infestações microbianas ou

fúngicas, garantindo o máxi-

mo possível grau de segu-

rança e ajuda adicional com

os procedimentos diários de

limpeza e higienização.

Proteção duradoura, váli-

da mesmo se o filme for cor-

tado ou limpo com produtos,

garantida até cinco anos, ul-

tra-resistente e testada con-

tra ácidos oléicos, óleos,

cremes, imersão em água

ou exposição a temperatu-

ras extremamente quentes

ou frias. A linha de adesivos

antimicrobianos de poliéster

está disponível em seis for-

matos, desde folhas A4 ex-

clusivas da Avery, pioneiras

no mercado, até adesivos

pré-cortados convenientes e

prontos para uso em

versões removíveis ou per-

manentes.

USOS DOS ADESIVOS
Os usos dos adesivos an-

timicrobianos Avery devem

ser imaginados em todos os

espaços comuns, de trabal-

ho, de convivência e de lazer.

Ajuda concreta para quem

está na linha de frente, como

hospitais, lares de idosos, la-

boratórios, onde os adesivos

antimicrobianos podem pro-

teger, por exemplo, objetos,

superfícies, telas sensíveis

ao toque e colunas de infor-

mação, produtos, medica-

mentos, viseiras, que podem,

portanto, ser usados várias

vezes. 

PROTEÇÃO ÚTIL
Uma proteção útil

também para todas as lojas,

porque os adesivos antimi-

crobianos podem ser aplica-

dos em qualquer objeto com-

partilhado: de menus, a POS,

em todos os dispositivos de

tela de toque, de telas de pe-

didos de autoatendimento,

caixas eletrônicos, colunas

de estacionamentos pagos e

todos os tipos de distribuido-

res automáticos.

E não só. Eles são extre-

mamente versáteis. Podem

ser aplicados em carrinhos

de supermercado, vitrines e

em todos os vidros de pro-

teção de caixas e em todas

as maçanetas, inclusive nas

portas de refrigeradores. Em

banheiros públicos, eles são

usados em placas dentro de

banheiros, em assentos de

banheiros, em botões. Na es-

cola ou no escritório, podem

ser aplicados em livros ou

fichários, em aparelhos

eletrônicos, de impressoras a

notebooks e, nas áreas co-

muns, em interruptores,

maçanetas, carteiras.

PERMITE VÁRIOS USOS
Na casa, a vasta gama de

etiquetas de diferentes ta-

manhos permite vários usos

nos espaços de condomínio,

desde campainhas a caixas

de correio, maçanetas e qual-

quer outra área comum. Os

adesivos antimicrobianos

também protegem toda a

família, por exemplo, aplican-

do-os em materiais escola-

res, dispositivos pessoais,

garrafas, interfones e inte-

rruptores. Também são úteis

em viagens, tanto para via-

jantes, para proteção de pas-

saportes, carteiras de habili-

tação, documentos de identi-

ficação, quanto para empre-

sas de transporte, que po-

dem util izá-los em táxis,

trens, ônibus e aviões, mas

também em máquinas de

check-in ou para passagens

aéreas.

Os usos para esses ade-

sivos antimicrobianos revo-

lucionários são muitos, po-

tencialmente infinitos, mas

há apenas uma segurança:

garantir a maior proteção

possível em todos os am-

bientes.

O novo normal é mais fácil com os
adesivos antimicrobianos Avery

l A Avery lança uma nova linha de produtos revolucionários 

que ajudam a proteger objetos e superfícies de bactérias e vírus.
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Por: Etygraf

Na Etygraf, especializou-se em eti-

quetas autoadesivas e é pioneira na uti-

lização de etiquetas digitais e Tecnolo-

gia de impressão LED, temos isso mui-

to claro. Quando nos perguntam sobre

o futuro do setor de etiquetagem, sabe-

mos que a tendência é determinada pe-

la evolução do mercado.

Vivemos em um contexto onde cada

vez mais marcas orgânicas e veganas

estão nascendo, e isso significa que as

embalagens devem atender às necessi-

dades desses consumidores, com no-

vos materiais de embalagem e formas

de comunicação. Dizemos mais, devido

à procura dos nossos clientes, as eti-

quetas inteligentes também são uma

tendência, capazes de detectar a tem-

peratura, o estado do produto ou intera-

gir com o consumidor.

SUSTENTABILIDADE EM NOSSOS PROCESSOS

De nossa parte, na Etygraf, defende-

mos um firme compromisso com a reci-

clagem de materiais e a sustentabilida-

de em nossos processos. Isso é uma

realidade e se reflete nos certificados

que a empresa possui, como os certifi-

cados ISO 9001, BRC e IFS.

A
Koenig & Bauer

Durst introduziu

novas atuali-

zações em sua im-

pressora de pro-

dução de papelão ondulado

Delta SPC 130 FlexLine Au-

tomatic que fornece soluções

industriais para tiragens de

um a um milhão.

Novas tintas laranja e vio-

leta à base de água foram

lançadas para garantir a con-

formidade com a segurança

alimentar para embalagens

primárias e para expandir a

gama de cores. Ela também

anunciou novos recursos de

automação que garantirão al-

ta produtividade e podem ser

integrados

aos fluxos de trabalho do

cliente. Melhor qualidade de

imagem e efeitos especiais,

bem como custos reduzidos,

estão entre os benefícios de

um novo primer digital. Novos

efeitos incluem embeleza-

mento de impressão de pa-

pelão ondulado com suportes

não re-

vestidos.

A Delta SPC 130 Flex-

Line Automatic combina um

bom design mecânico com

componentes selecionados

para garantir qualidade de

longa duração, alto desem-

penho e confiabilidade. Pode

lidar com formatos pequenos

de 500 x 600 mm a formatos

muito grandes com di-

mensões máximas de 1.300

x 2.800 mm e imprimir uma

espessura máxima de 12 mm

com tintas à base de água

adequadas para alimentos. A

máquina automática Delta

SPC 130 FlexLine inclui um

alimentador ininterrupto, uma

seção de secagem e resfria-

mento de passagem única de

quatro cores e um empilhador

ininterrupto.

Embalagem sustentável
da Xaar

A Xaar, uma empresa de tecnologia

de impressão a jato de tinta, introduziu

uma nova embalagem em seu portfólio

de cabeças de impressão, reduzindo seu

consumo de plástico em 1,2 toneladas

por ano.

Em uma iniciativa de negócios para

eliminar a complexidade da embalagem

e melhorar a sustentabilidade, todas as

cabeças de impressão Xaar serão envia-

das em caixas totalmente recicláveis e

biodegradáveis até o final do ano. Isso

não apenas ajuda a Xaar a cumprir seus

compromissos de sustentabilidade, mas

também apóia as iniciativas ambientais

dos próprios clientes. Além disso, dife-

rentes variantes de cabeçote de im-

pressão serão enviadas aos clientes em

um pacote de remessa, ajudando a redu-

zir a quantidade de embalagem usada e

reduzindo a pegada de carbono do trans-

porte.

O júri do ARCA Awards atribuiu a oi-

to obras de destaque a mais alta dis-

tinção, atribuindo-lhes o ARCA ORO

Award, o maior reconhecimento para a

indústria de embalagens e recipientes.

Os trabalhos vencedores e seleccio-

nados têm-se destacado pela originali-

dade, design cuidado e abordagem ino-

vadora, demonstrando por mais um ano

o elevado nível de design e produção

de embalagens na Península Ibérica.

Firmas renomadas e prestigiosas e

também pequenos estúdios de design,

têm demonstrado o altíssimo nível que

existe em nosso país para fazer frente a

projetos de todo tipo, tanto para o setor

de alimentos e bebidas, como para a

indústria farmacêutica e de beleza ou

Premium embalagens, entre outras ca-

tegorias reconhecidas no edital.

Koenig & Bauer Durst anuncia inovações para Delta SPC 130

Robert Stabler, CEO da Koenig
& Bauer Durst.

A rotulagem é regida pelas tendências do mercado

Arca Awards 2020



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

AUTOMATIC DIE CUTTING MACHINE WITH STRIPPING 

MODELO 1060 S

AUTOMATIC CON STRIPPING/ FOIL STAMPING 

MODELOS: TD750 / 1060S / 1300 / 1450 / 1600

DOBRADORA COLADORA AUTOMATICA        MODELOS: LG800 / LG1100

sharedrisk@sharedrisk.es

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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R
ob Peacham, ge-
rente de contas
globais da Domino
Printing Sciences,
explica neste arti-

go a jornada que as organi-
zações de ponta estão fazen-
do para implementar a codifi-
cação e marcação no centro
de cadeias de suprimentos to-
talmente conectadas, e como
a busca por     "lote de um "po-
de desvendar redes logísticas
complexas e construir envolvi-
mento do consumidor e fideli-
dade à marca.

O CAMINHO EVOLUTIVO DA

DIGITALIZAÇÃO

As tecnologias de codifi-
cação e marcação têm tradi-
cionalmente desempenhado
papéis diferentes na cadeia
de abastecimento: o 'nível
primário' (codificação no pro-
duto), onde as informações
básicas de segurança para os
consumidores, como datas de
validade, são aplicadas; e co-
dificação 'secundária' e 'terciá-
ria' (embalagem externa / cai-
xas e formatos de envio / pale-
tes, respectivamente), onde
os códigos de embalagem for-
necem aos fabricantes visibili-
dade da cadeia de suprimen-
tos em todo o processo de fa-
bricação.

No entanto, as mudanças
nas regulamentações interna-
cionais e nos regulamentos
governamentais, que afetam
cada vez mais a rastreabilida-
de do produto, estão eliminan-
do essas diferenciações de
uso. Os regulamentos incluem
a Diretiva de Medicamentos
Falsificados da UE e o Regu-
lamento da União Europeia
sobre Dispositivos Médicos,
regulamentos de segurança
alimentar da China e novos re-
quisitos da Food and Drug Ad-
ministration e da Autoridade
dos EUA. padrões e padrões
de segurança alimentar na Ín-

dia, os quais estão contribuin-
do para a mudança nas práti-
cas de codificação e mar-
cação.

Essa evolução está desen-
cadeando novos níveis de au-
tomação nas fábricas, até o
"lote de um".

O lote de um pode ser defi-
nido como a capacidade de ter
rastreabilidade total para um
produto individual de itens ma-
nufaturados de qualquer exe-
cução de produção. Isso ofe-
rece aos fabricantes e legisla-
dores a garantia de que eles
podem rastrear itens específi-
cos em todo o fornecimento
cadeia e lidar com questões
como importações paralelas
ou recalls de produtos.

Os profissionais de logísti-
ca e cadeia de suprimentos
sabem há muito tempo que a
combinação de visibilidade de
dados e uma fonte única, con-
fiável e acessível é crítica para
garantir que os fabricantes
possam atender a essas regu-
lamentações rigorosas ao ras-
trear seus produtos. ingre-
dientes, produtos e materiais
de embalagem em ambos os
lados da cadeia de abasteci-
mento, desde a fabricação até
o usuário final, passando pelo
transporte e varejo.

Hoje, os fabricantes estão
integrando sistemas de codifi-
cação e marcação em siste-
mas MES (sistemas de exe-
cução de produção) e ERP
(planejamento de retrabalho).
cursos de negócios) para
combinar codificação de lote
simples com dados variáveis

ou códigos serializados para
rastreabilidade de peças indi-
viduais, ingredientes ou pro-
dutos. Eles usam uma combi-
nação de texto legível por hu-
manos e códigos de barras,
códigos QR e códigos Data-
Matrix legíveis por máquina
para capturar uma infinidade
de dados, que podem então
ser lidos e verificados automa-
ticamente ou manualmente ao
longo de todo o ciclo de vida
do produto, a fim de validar a
precisão da produção e rastre-
ar locais de estoque. Para fa-
cilitar essa visão única, a codi-
ficação e a marcação perco-
rreram um longo caminho
desde suas origens, relacio-
nadas às datas de "validade
antes" ou de "validade até".

PROTEJA (E PROMOVA) A MARCA

As tecnologias de codifi-
cação e marcação também
têm sido usadas em estraté-
gias de proteção de marca.
Por muitos anos, certas mar-
cas em uma ampla gama de
indústrias tentaram se prote-
ger contra a falsificação, mui-
tas vezes para reforçar uma
imagem premium, como no
caso da indústria farmacêuti-
ca, mas as dificuldades asso-
ciadas à falsificação de produ-
tos básicos causaram a intro-
dução generalizada de códi-
gos exclusivos e serializados
em produtos individuais.

Essa mesma capacidade
de aplicar dados variáveis ex-
clusivos a produtos individuais
também criou oportunidades
promocionais para marcas.

Como disse Stephen Sadove,
ex-CEO da Saks Fifth Ave-
nue, "Se você usar a tecnolo-
gia para ir ao mercado e de-
pois contar uma história que
agrade aos consumidores, há
uma boa chance de sucesso."

Os proprietários de mar-
cas, a fim de combater a con-
corrência nas prateleiras e ob-
ter um conhecimento mais
aprofundado das estatísticas
demográficas dos comprado-
res, estão direcionando os
consumidores diretamente
por meio da incorporação de
códigos promocionais, por
exemplo, para participar de
concursos, que podem ser
resgatados por meio de pági-
nas da web específicas onde
mais dados são coletados. A
codificação de lotes de um
também pode ser considerada
uma solução de personali-
zação de estágio final, com
personalização de produto in-
dividual para um consumidor
específico, talvez adicionando
um nome, mensagem ou
mesmo foto particular para o
cliente. Novamente, cada pro-
duto seria único.

APRIMORE A EXPERIÊNCIA:
MUDANÇAS DIRECIONADAS AO

CONSUMIDOR

Mais recentemente, vare-
jistas e consumidores têm
pressionado para que mais in-
formações sejam incluídas
nas embalagens dos produ-
tos. Além das informações "tí-
picas" do produto, a inclusão
de informações mais detalha-
das no rótulo de um produto é
cada vez mais exigida: infor-
mações sobre a autenticidade
e origem do produto, datas de
validade, informações nutri-
cionais e até dados específi-
cos de o produto. fabricante
ou operadora do produto que
permite ao consumidor ter um
vínculo com um determinado
produto no ponto de venda. 

Acelere a digitalização das cadeias de abastecimento
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Os consumidores também

estão pedindo aos fabricantes

que melhorem e demonstrem

seus esforços de sustentabili-

dade, incorporando infor-

mações adicionais em produ-

tos e embalagens para ajudar

a identificar se o produto pode

ser reciclado, reutilizado e

compostado.

Obviamente, essas de-

mandas por mais informações

vêm em um momento em que

os mesmos impulsionadores

da sustentabilidade estão

questionando as abordagens

tradicionais de embalagens.

Os fabricantes estão tendo

que experimentar materiais

de embalagem mais sustentá-

veis ou tamanhos de embala-

gem diferentes para encontrar

novas maneiras de colocar

uma maior variedade de da-

dos no rótulo do produto sem

comprometer a legibilidade e

o efeito visual do rótulo. Tec-

nologias de codificação e

marcação de alta qualidade e

alta precisão foram desenvol-

vidas para permitir que códi-

gos de barras legíveis por má-

quina e códigos QR e Data-

Matrix forneçam ainda mais

dados em um espaço muito li-

mitado na embalagem.

ELIMINE DEFEITOS,
DESPERDÍCIOS E RISCOS

COMERCIAIS

Com a crescente varieda-

de de dados em embalagens

e rótulos, a importância de

uma codificação consistente e

de alta qualidade é maior do

que nunca. A codificação e

marcação podem parecer

uma pequena parte de todo o

processo da cadeia de abas-

tecimento, mas erros podem

comprometer a aceitação do

produto pelo varejista (ruim

para produtos perecíveis),

bem como sua rastreabilidade

na cadeia de abastecimento.

Atrasos devido a interrupções

nas linhas de produção po-

dem levar a prazos de entrega

perdidos e a empresa deve

ser responsabilizada por da-

nos, e mesmo erros básicos

de codificação podem levar a

cotas incorretas, desperdício

desnecessário, pior experiên-

cia do consumidor e perda de

confiança na marca.

Nas linhas de produção de

hoje, especialmente onde vá-

rios produtos são manusea-

dos para consumidores em

todo o mundo, a precisão é

essencial. A integração de

impressoras com sistemas

de automação industrial, co-

mo aplicativos MES e ERP,

permite co ordenação de da-

dos de rotulagem sem a ne-

cessidade de intervenção hu-

mana.

Ao mudar da operação

manual de cada impressora

para o gerenciamento centra-

lizado e a coordenação au-

tomática de trabalhos, etique-

tas e dados, os riscos asso-

ciados ao erro humano são

erradicados e dados essen-

ciais sobre a produção da

planta são fornecidos. O uso

de soluções automatizadas

de codificação de produto,

juntamente com sistemas de

validação de código, é a ma-

neira mais eficiente de garan-

tir que nenhum erro seja co-

metido nas linhas de pro-

dução e permite o manuseio

contínuo de troca de mensa-

gens em produtos e trabalho

em uníssono com sistemas

de visão externa para vali-

dação de mensagens .

Além disso, os portais onli-

ne agora permitem rastrea-

mento e autenticação ao vivo

de produtos por meio da ca-

deia de suprimentos. Se os

itens forem recolhidos ou alte-

rados durante a produção, ou

se algum for danificado em

trânsito, os números de série

associados - até um lote de

um - são removidos e os da-

dos do depósito central são

atualizados para permitir o ge-

renciamento preciso e alta-

mente granular do item. Esto-

que, com todas as partes da

operação do negócio atualiza-

das com as últimas infor-

mações em tempo real. A lei-

tura do produto no ponto de

compra oferece segurança

para consumidores e distribui-

dores. Por exemplo, as farmá-

cias podem validar os medica-

mentos antes de dispensá-los

e os clientes (por meio de apli-

cativos móveis) podem verifi-

car se os produtos alimentí-

cios são seguros antes de

comprá-los.

Por último, maior inteligên-

cia e visibilidade das ope-

rações da linha de produção

em tempo real podem permitir

que os fabricantes otimizem

suas fábricas, reduzam o es-

toque e o estoque e trabalhem

para uma produção mais sus-

tentável.

ATUALIZAR FÁBRICAS PARA O
FUTURO

Novos aplicativos que

usam tecnologias existentes

para tornar os dados mais

acessíveis, a partir de códigos

de barras variáveis que in-

cluem datas de venda reco-

mendadas; a introdução de

códigos 2D no ponto de venda

que podem ser usados em

produtos com preços por peso

(como carne); Códigos Data-

Matrix que permitem a identifi-

cação e rastreabilidade dos

produtos durante seu ciclo de

vida; Mesmo as etiquetas

GS1 que os consumidores e

fabricantes podem usar para

rastrear, por exemplo, garan-

tias estendidas em produtos

de marca própria, oferecem

oportunidades de marketing

ao longo da vida do produto.

Essas aplicações são es-

senciais para dar suporte à

tendência crescente de trocas

de linha mais frequentes, em

vez de longas execuções es-

pecíficas do produto. A capa-

cidade de rastrear e rastrear

lotes menores - até mesmo

um lote - por meio da cadeia

de suprimentos agora é es-

sencial para o sucesso dos fa-

bricantes.

Na verdade, como um nú-

mero crescente de transações

diárias migrou para on-line co-

mo uma consequência direta

do COVID-19, mesmo para

commodities do dia a dia, as

expectativas do consumidor

para essas transações conti-

nuam a aumentar, em termos

de facilidade de fazer pedidos,

pagamentos e rastreamento

de pedidos em tempo real via

celular. Da mesma forma, isso

significa que o nível de expec-

tativas dos consumidores em

relação às principais marcas

continua crescendo. No futu-

ro, o rastreamento de com-

pras online e as garantias es-

tendidas como as menciona-

das acima provavelmente se

tornarão um fator de higiene,

em vez de um diferencial,

quando os consumidores to-

marem suas decisões de

compra.

CONCLUSÃO
Com as cadeias de supri-

mentos globais sob pressão

cada vez maior, aparente-

mente em todas as frentes, os

dados se tornaram essen-

ciais. As organizações, ao to-

mar medidas para alcançar

uma cadeia de abastecimento

conectada por meio de novos

usos inovadores de tecnolo-

gias de codificação e mar-

cação, podem prosperar em

execuções de lote personali-

zadas em tempo quase real,

bem como ir além dos benefí-

cios existentes de codificação

em lotes e para ainda mais in-

terativo e aplicativos abran-

gentes, para atrair varejistas e

consumidores, aumentando a

agilidade e a eficiência opera-

cional.
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A Rotocontrol anuncia sua parceria com a Domino e o

lançamento da série híbrida DT 2.0 para impressão e acaba-

mento de etiquetas digitais. A integração da impressão fle-

xográfica e do corte e vinco com a impressão digital a jato de

tinta oferece um processo de passagem única vantajoso que

atende a todos os requisitos do mercado de etiquetas.

Com sua plataforma modular, a série DT Hybrid pode

executar muitas soluções de impressão integradas opcio-

nais, como cores especiais, acabamentos, vernizes, etc.

Fabricado e projetado na América do Norte, serviço dire-

to 24 horas por dia, 7 dias por semana, também é fornecido

na Europa e na América

O fabricante de equi-

pamentos de acaba-

mento de impressão A

B Graphic International

(ABG) forneceu recen-

temente aos especialis-

tas em etiquetas far-

macêuticas CV Labels

uma prensa de injeção.

SRI Omega ink ction. A máquina, configurada para o merca-

do farmacêutico, inclui um sistema de jato de tinta Rea Jet

HR para permitir a codificação em várias vias de alta reso-

lução, sistema de inspeção fleyeVision 4k 100% integrado

da ABG com operação em tela de toque total e módulos de

código de barras e numeração.

A ABG e a CV Labels têm uma história de 30 anos de co-

laboração, começando com sua primeira máquina, uma On-

da Letterpress e, mais recentemente, os investimentos da

CV Labels em uma série de cortadoras / rebobinadeiras.

A
Sistrade acaba de

lançar a nova

versão - S12.7 do

Sistrade MIS | Soft-

ware ERP. Esta

nova versão inclui um conjun-

to de novas funcionalidades e

adaptações que vão ajudar a

simplificar, acelerar e melho-

rar todos os processos de

negócio da empresa. O lança-

mento destas novas funciona-

lidades e melhorias ao softwa-

re Sistrade vai permitir às em-

presas aumentar os seus

negócios através da redução

dos custos operacionais, utili-

zação eficiente do tempo, faci-

lidade de acesso à informação

através de tecnologia web.

Dentro da nova versão, al-

guns recursos são destaca-

dos, nos módulos a seguir,

que podem ajudar as empre-

sas a serem mais produtivas:

Orçamento: O processo

de orçamento de embala-

gens flexíveis foi aprimorado

em termos de preço por cli-

que para máquinas digitais.

Assim como, no processo de

orçamentação de embala-

gens flexíveis sem ficha téc-

nica, destacam-se as melho-

rias no cálculo dos preços

das tintas, permitindo indicar

a percentagem de cobertura,

consumo (em g / m2) e preço,

para cada tipo de tinta

Folha de dados: a folha de

dados da embalagem flexível

foi otimizada para incluir ain-

da mais recursos para uma

produção mais precisa e efi-

ciente. Agora o usuário pode

girar o plano de imposição 90

°, desde que a produção siga

uma fórmula. Outro recurso

adicional que agiliza significa-

tivamente o processo de im-

portação de dados, já que

agora é possível importar da-

dos técnicos por meio de um

arquivo XML. Quando se tra-

ta da folha de dados de offset

/ etiqueta, o usuário começa

a ver a imagem da cortadora

e todos os arquivos associa-

dos à cortadora definida.

Gestão de Stock e Com-

pras: nesta versão, melhora-

mos as soluções de gestão

de armazém móvel. O pro-

cesso de estoque via PDT

agora é otimizado para que,

após selecionar um local de

depósito, o usuário tenha

acesso a uma lista de todo o

estoque lançado para aquele

local, incluindo informações

do item, número de pacotes e

também o peso geral. Para

um melhor gerenciamento da

colocação da placa / cilindro

via PDT, existe agora uma

nova funcionalidade de ge-

renciamento chamada "Flexo

Tool Placement".

Gestão da Produção: Na

área de serigrafia, o módulo

de gestão da produção foi

ampliado com novas telas,

onde o usuário passou a ter

acesso ao processo de pedi-

do de serigrafia, a fim de lidar

com os diversos softwares

utilizados para tratar detalhes

técnicos do processo, permi-

tindo importar. dados de soft-

ware externo.

Outra novidade, na captu-

ra de dados em planta com

automação, é a existência de

uma validação obrigatória pa-

ra evitar movimentos de pro-

dução sem justificativa, agora

a presença do funcionário na

máquina de produção co-

meça a ser definida

Planejamento da Pro-

dução - Programação: Para

empresas com múltiplas fá-

bricas, melhoramos o geren-

ciamento do planejamento de

várias fábricas, agora a mes-

ma ordem de produção pode

ser planejada simultanea-

mente em diferentes fábricas.

Sistrade lança nova versão S12.7

Rotocontrol e Domino: 
uma solução híbrida

CV Labels investe em tecnologia ABG
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Por Randy Vandagrif

Vice-presidente sênior,

impressão digital e vice-

presidente da Kodak

A
embalagem é um

ponto brilhante na

indústr ia de im-

pressão, e a im-

pressão de emba-

lagens deve crescer de US $

350,6 bilhões em 2019 para

US $ 440,6 bilhões em 2024,

de acordo com Research

and Markets. E com a im-

pressão digital ganhando po-

pulação aridade devido à

sua capacidade de produzir

tiragens mais curtas, entre-

gas mais rápidas, menos

desperdício e personali-

zação sem fim, a impressão

digital de embalagens ofere-

ce oportunidades de cresci-

mento significativas.

O problema é que tentar

imprimir tintas de jato de tin-

ta à base de água em filmes

plásticos flexíveis derivados

de óleo, que são comumente

encontrados em aplicações

de embalagem, é literalmen-

te como misturar óleo e

água. Mas as impressoras

podem superar esse obstá-

culo preparando o substrato

com o revestimento correto.

Quando feito corretamente,

mesmo uma superfície de

plástico flexível pode se tor-

nar compatível com tintas à

base de água. O processo

de pré-tratamento proprietá-

rio da Kodak é onde a mági-

ca acontece.

PRÉ-REVESTIMENTO É A CHAVE

Em algumas aplicações, o

filme é preparado usando um

tratamento Corona para mo-

dificar a superfície do filme e

aumentar sua energia super-

ficial. Se o tratamento Corona

não for necessário, você po-

de prosseguir diretamente

para o processo de prepa-

ração. A solução Kodak co-

meça com a aplicação de um

revestimento receptivo de tin-

ta patenteado que otimiza a

superfície para tintas à base

de água. O revestimento

também atua como uma ca-

mada de ligação adesiva en-

tre o filme, a tinta e os reves-

timentos para permitir a máxi-

ma qualidade de impressão e

produtividade. Ele pode ser

aplicado em velocidades de

até 150 mpm (500 fpm) no

modo de qualidade mais alta

na Web de 1,26 m (49,6 pol.)

E seca em segundos antes

da impressão.

LIBERDADE PARA IMPRIMIR EM
UMA VARIEDADE DE

SUBSTRATOS DE PLÁSTICO

Este processo de prepa-

ração permite a impressão

em uma ampla variedade dos

materiais de embalagem

flexível mais amplamente uti-

lizados, como PP, BOPP, PE,

PET, PETG, PVdC PET,

OPA, PVC, folhas e papel,

usando tecnologia de jato de

tinta contínuo de alta qualida-

de  e alta produtividade da

Kodak (CIJ) e suas tintas pro-

prietárias à base de água.

Depois de concluída a im-

pressão, a laminação ou o

envernizamento adequados

aumentam a absorção da

cor, aceleram o processo de

secagem e evitam que a tinta

escorra durante o manuseio

da embalagem.

Resumindo, tintas à base

de água e substratos à base

de óleo se misturam, basta

tratar adequadamente o

substrato. Os benefícios de

imprimir com tintas à base de

água incluem:

l Qualidade de imagem

superior. Tudo começa com a

maneira como as tintas são

fabricadas, e as tintas Kodak

oferecem vibração e con-

sistência de cores incom-

paráveis, graças à tecnologia

proprietária de fresamento de

micro-mídia. E devido às go-

tas menores e livres de satéli-

tes e ao posicionamento pre-

ciso das gotas da Tecnologia

CIJ da Kodak, as imagens

são impressas com reso-

lução e nitidez excepcionais.

l Maior durabilidade. Dis-

persantes poliméricos e aglu-

tinantes incorporados às tin-

tas e primers melhoram a

permanência da imagem, a

resistência à fricção úmida e

seca, a resistência da cola-

gem por laminação e a con-

fiabilidade.

l Tintas mais seguras e

ecológicas. As tintas CMYK

de pigmento nanoparticulado

à base de água e ecologica-

mente corretas da Kodak

contêm o mínimo de compos-

tos orgânicos voláteis (VOCs)

e não exigem um processo

de descarte de resíduos peri-

gosos. Nossas tintas à base

de água são mais seguras

para as pessoas e o meio

ambiente, permitindo novas

aplicações em embalagens

de alimentos e cuidados pes-

soais.

l Poupança de custos. A

água é mais barata do que o

óleo, e é por isso que nossas

tintas pigmentadas aquosas

são 50-75% mais baratas do

que as tintas a jato de tinta

UV derivadas de combustí-

veis fósseis. E nossas tintas à

base de água não estão su-

jeitas a flutuações inespera-

das de mercado impulsiona-

das pela demanda relaciona-

da à COVID para os solven-

tes usados em tintas fle-

xográficas típicas.

Mistura óleo-água: um avanço na impressão
digital em embalagens flexíveis
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Inma Lorente

ITENE

A
eletrônica impres-

sa é a técnica que

permite combinar

a impressão com a

eletrônica para a

fabricação de aparelhos

eletrônicos leves e flexíveis,

permitindo sua aplicação em

setores onde não é possível o

uso da eletrônica convencio-

nal, como etiquetas, embala-

gens ou produtos têxteis.

Embora a impressão

eletrônica não consiga com-

petir hoje no patamar de

preços com a eletrônica con-

vencional, por se tratar de

um setor muito maduro, a

grande experiência na im-

pressão convencional pode

acelerar o desenvolvimento

industrial da impressão

eletrônica, além desta fabri-

cação, através da impressão,

reduzir a complexidade da

fabricação deste tipo de com-

ponentes eletrônicos.

Por este motivo, devido ao

desafio tecnológico de passar

da indústria de impressão

gráfica para a indústria de im-

pressão eletrónica, a União

Europeia está a criar bancos

de ensaio ou 'bancos de en-

saio' para facilitar o acesso

do tecido industrial às insta-

lações europeias para a

criação de protótipos e vali-

dação de desenvolvimentos.

Uma dessas bancadas de

teste é a 'bancada de teste'

desenvolvida no projeto LEE-

BED (https://lee-bed.eu/), fi-

nanciado pelo programa Hori-

zon 2020 da União Europeia.

O principal objetivo do

LEE-BED, do qual o Instituto

Tecnológico de Embalagem,

Transporte e Logística (ITE-

NE), com sede em Valência,

participa ativamente, é reunir

os melhores centros de tec-

nologia e pesquisa e empre-

sas líderes na Europa para

estabelecer um plataforma de

inovação aberta para acele-

rar o desenvolvimento e pro-

dução de nanomateriais e

sistemas eletrônicos integra-

dos e flexíveis para beneficiar

a indústria europeia. O objeti-

vo é poder ir da ideia / concei-

to ao protótipo em apenas

seis meses.

A partir de janeiro de

2021, o projeto LEE-BED, e

com ele a ITENE, abrirá as

suas portas à indústria, para

que participem neste proces-

so todas as empresas inte-

ressadas em aceder às suas

infraestruturas e transformar

as suas ideias em protótipos

para posterior validação. As

propostas recebidas através

do site do projeto serão ava-

liadas e 5 delas serão desen-

volvidas a partir de agosto de

2021.

Esta iniciativa vai dar um

novo impulso aos processos

de impressão atuais, visto

que já atingiram um nível de

maturidade que se tornou

uma alternativa para a fabri-

cação de componentes

eletrônicos de grande su-

perfície com dimensões míni-

mas de até 10 micrômetros

(um mícron é igual a milésima

parte de um milímetro).

Mas que tipo de materiais

são usados na eletrônica im-

pressa e qual a sua disponibi-

lidade no mercado hoje? A

eletrônica impressa é basea-

da em substratos, tintas, ade-

sivos e componentes eletrô-

nicos. As tintas eletrônicas

são utilizadas para impressão

de trilhas condutoras ou ante-

nas de comunicação (tintas

resistivas), entre outras fun-

cionalidades. Se buscarmos

esse tipo de tintas no merca-

do, veremos que a maioria

delas são formuladas para

serigrafia. Isso porque, para

atingir o efeito desejado de

condutividade ou separação,

é necessário obter uma gran-

de contribuição de tinta.

O segundo tipo de tintas

com maior disponibilidade no

mercado são as tintas para

jato de tinta. Embora sua con-

tribuição seja muito menor,

suas principais vantagens

são que não requer o uso de

materiais auxiliares como

clichês da tela, Anilox, etc.) e

que permite a impressão sem

contato em superfícies não li-

sas. Também estão disponí-

veis tintas flexográficas, em-

bora sua presença no merca-

do seja mais residual.

Quanto aos equipamen-

tos necessários, para a pro-

dução de um grande volume

de componentes eletrônicos

impressos, a impressão fle-

xográfica é uma boa alterna-

tiva. Este sistema oferece

boa velocidade de im-

pressão e facilidade de repe-

tição. Além disso, o alto e

constante peso de aplicação

da tinta úmida que a flexo-

grafia atinge; e a boa varie-

dade de substratos flexíveis

e baratos disponíveis (papel,

PP, PET) formam uma com-

binação ideal. Porém, a es-

pessura de camada que se

obtém geralmente não é su-

ficiente para atingir a condu-

tividade desejada, o que tor-

na necessária a impressão

de múltiplas camadas, como

no jato de tinta, dificultando o

processo.

Independentemente do

processo de impressão usa-

do, as impressões feitas com

tintas eletrônicas normalmen-

te devem passar por um pro-

cesso de pós-cura térmica a

temperaturas relativamente

altas (120 - 150 ° C) para que

a impressão feita possa con-

duzir eletricidade. Este fato

torna inadequados os subs-

tratos normalmente utilizados

na indústria de etiquetas. Pa-

ra evitar essa limitação, tintas

condutoras foram desenvolvi-

das nos últimos anos que re-

querem temperaturas mais

amenas para a cura e outros

sistemas de cura que são

menos agressivos com subs-

tratos também foram desen-

volvidos.

Um exemplo é cura por

luz pulsada (LP). Este tipo de

cura tem gerado enorme inte-

resse de muitos pesquisado-

res e de diversas indústrias

devido às suas característi-

cas únicas. No processo LP,

a luz branca pulsada da lâm-

pada de xenônio é irradiada,

em condições ambientais, so-

bre a tinta condutora a ser cu-

rada e a transforma na cama-

da condutora desejada. Esta

luz induz um aquecimento ex-

tremamente rápido (vários

milissegundos) a altas tem-

peraturas para que a tinta cu-

re sem danificar o substrato,

Projeto LEE-BED: da ideia ao protótipo em 6 meses
Tabela 1. Tabela comparativa dos diferentes tipos de impressão.

Fotogravura Jato de tinta Flexografia Serigrafia
Resolução (µm) 15 15 20 30
Velocidade de 8-100 0,02-5 5-180 0,6-100
impressão (m/min)
Espessura da 0,02-12 0,01-0,5 0,17-8 3-30
tinta seca µm)



o que permite a utilização de

substratos tipicamente utiliza-

dos neste setor, como poliole-

finas e papel.

Após a impressão das tin-

tas e sua posterior cura para

obtenção das propriedades de-

sejadas, o próximo passo con-

siste em colocar os componen-

tes eletrônicos com um equipa-

mento de hibridização (pick

and place) sobre a impressão

realizada com adesivos condu-

tores, que geralmente curam

por luz ultravioleta.

Com tudo isso, as oportu-

nidades que a impressão

eletrônica apresenta para o

setor de etiquetas são múlti-

plas, desde o desenvolvimen-

to de dispositivos de comuni-

cação sem fio até a impressão

de sensores para diferentes

aplicações. Da mesma forma,

diferentes métodos de desen-

volvimento e impressão po-

dem ser usados, cada um com

suas vantagens e desvanta-

gens, conforme menciona-

mos. Em suma, o desenvolvi-

mento de dispositivos eletrôni-

cos por impressão, como pre-

tende facilitar o projeto LEE-

BED, permitirá a utilização da

eletrônica em novos setores,

com finalidades diversas, en-

tre elas, digitalização de parâ-

metros e variáveis, comuni-

cação wireless e desenvolvi-

mento Indústria 4.0.
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Lemur Labels incorpora 
uma Screen L350UV +

A compra do Truepress Jet L350UV + veio bem a tempo

para a Lemur Labels, uma fabricante de etiquetas de serviço

completo que fornece empresas no Reino Unido e na Europa,

para atender à crescente demanda por trabalhos de pequenas

tiragens e multimídia. variações. Desde a instalação da im-

pressora de etiquetas da Screen, os operadores da Lemur La-

bels têm trabalhado horas extras para executar um número

crescente de trabalhos de impressão digital. O L350UV + per-

mitiu à Lemur imprimir etiquetas coloridas com letras peque-

nas, muitas vezes usadas em embalagens de suplementos e

proteínas populares entre os atletas. A mais recente adição da

SCREEN à sua série de impressão de etiquetas a jato de tin-

ta também ajudou a LEMUR LABELS a atender à crescente

demanda por desinfetante para as mãos à medida que inten-

sificava suas atividades durante a crise do coronavírus.

PeterLynn escolhe a Screen
Truepress Jet L350UV +

O especialista britânico em etiquetagem PeterLynn ex-

pandiu sua capacidade de impressão digital, adicionando

uma impressora a jato de tinta Screen Truepress Jet L350UV

+ para ajudar a atender o que descreve como "demanda sem

precedentes" impulsionada pela pandemia Covid-19.

As cores vivas da L350UV + e a alta velocidade de im-

pressão de 60 m / min foram cruciais para o especialista

britânico em etiquetagem ao escolher a máquina. Além dis-

so, eles estão convencidos de que o Screen L350UV + me-

nos abrirá n Ovas e empolgantes oportunidades em vários

setores-chave e lhes permitem obter tiragens mais longas

para impressão digital.

A Lex Hurford, Diretor da Lemur Labels.



N
unca foi

tão difí-

cil - ou

empo l -

gante -

convencer os clien-

tes a decidir sobre

um produto de uma

prateleira. Em um

mundo altamente

digitalizado, uma

marca adequada é

crítica para atrair e

reter clientes. Mar-

cas estão cada vez mais op-

tando por edições limitadas,

customizações e, no mercado

de alimentos, combinações

inovadoras de sabores que

alavancam a imagem da mar-

ca e produtos essenciais para

atrair a nova geração de con-

sumidores.

No entanto, há um grande

obstáculo à inovação - a dis-

paridade entre os prazos de

entrega do marketing da mar-

ca e as demandas correspon-

dentes dos varejistas. Estes

últimos atendem a um prazo

de entrega de dois a três dias,

principalmente em alimentos

frescos e refrigerados, e são

análises inteligentes, que le-

vam em consideração o clima

e os eventos esportivos e

também as tendências da de-

manda dos clientes, que de-

terminam o sortimento dos

produtos presentes. nas pra-

teleiras. Por outro lado, quan-

do se trata de criar a embala-

gem certa para grandes even-

tos esportivos, as empresas

de produtos rápidos trabal-

ham com seis a nove meses

de antecedência. As marcas

correm o risco de perder opor-

tunidades ou aumentar o des-

perdício de produtos e emba-

lagens, pois precisam prever

as quantidades de impressão

com base em variáveis des-

conhecidas, como os resulta-

dos de compe-

tições esportivas.

Como as mar-

cas podem geren-

ciar essa volatilida-

de sem preceden-

tes na demanda

em um momento

em que os testes e

experimentação de

produtos se torna-

ram algo assim

ntial? Lee Metters,

Diretor de Desen-

volvimento de Negócios do

Grupo na Domino Printing

Sciences (Domino), explica

como a convergência de im-

pressão digital, codificação e

marcação está permitindo

que as equipes de marketing

de marca forneçam inovação

individualizada que capta a

atenção dos consumidores.

consumidor.

O DESAFIO DA IMAGEM DA

MARCA

As demandas dos consu-

midores millennials por

opções de origem ética e al-

ternativas sem plástico, e o

desejo de informações muito

mais detalhadas sobre o pro-

duto, levou os varejistas a re-

pensar fundamentalmente co-

mo seus sortimentos envol-

vem os clientes. De muitas

maneiras, a responsabilidade

por fazer mudanças e respon-

der à crescente demanda do

consumidor recai sobre as

marcas. A demanda dos con-

sumidores, exigindo de uma

ampla variedade de tamanhos

a embalagens sustentáveis ou

designs inovadores, levou a

mudanças em toda a cadeia

de suprimentos, forçando as

marcas a fazer mudanças vi-

tais na linha de produção.

Hoje, as marcas estão se

adaptando por meio do ajuste

fino dos processos de pro-

dução e do uso de tecnolo-

gias de impressão inovadoras

para atingir prazos de entrega

incrivelmente curtos na pro-

dução e atender às deman-

das individualizadas de pe-

quenos pedidos dos varejis-

tas. O número de tamanhos

de embalagens se multiplicou

para atender às demandas

dos consumidores por mais

opções e alternativas meno-

res, e as embalagens estão

sendo modernizadas para oti-

mizar o impacto ambiental.

Para as marcas, essa flexibili-

dade agora é essencial para

preservar os contratos do va-

rejista e o espaço nas prate-

leiras, embora a velocidade

com que essa mudança oco-

rre apresente novos desafios.

A velocidade de iteração

do produto é essencial; No

entanto, enquanto as linhas

de produção estão se tornan-

do mais flexíveis, o processo

de criação de embalagens e a

cadeia de suprimentos fre-

quentemente permanecem

um grande obstáculo à ino-

vação e uma limitação para

as equipes de marketing. Em

outras palavras, embora mui-

tas marcas já estejam co-

meçando a otimizar seus pro-

cessos de fabricação para

responder de forma rápida e

econômica aos requisitos do

consumidor e do varejista,

elas ainda precisam traduzir

essa agilidade no processo

de embalagem do produto.

Por exemplo, as marcas

podem atender à demanda do

consumidor por uma varieda-

de maior de produtos com

edições limitadas, novas

combinações de sabores e

variedades de produtos vega-

nos e orgânicos, todos exigin-

do embalagens exclusivas de

produtos. Vários elementos

indicam que a utilização de

linhas tradicionais de embala-

gens de produtos para lança-

mentos de novos produtos

pode levar ao desperdício de

até metade do estoque de

embalagens devido à incerte-

za da demanda. Além do des-

perdício financeiro que isso

implica, essa situação contra-

diz diretamente o compromis-

so da maioria das marcas em

melhorar suas credenciais

ambientais.

CONVERGÊNCIA DIGITAL

Em geral, a tecnologia de

impressão digital é usada em

fábricas de embalagens e não

em fábricas. Devido às mu-

danças na demanda do con-

sumidor, o mercado está evo-

luindo e oferece a oportunida-

de de reunir tecnologias de

codificação, marcação e im-

pressão digital sob o mesmo

teto na fábrica. Essa con-

vergência digital permite

maior customização nas fa-

ses posteriores da embala-

gem dos produtos, o que con-

fere mais controle e agilidade

aos fabricantes e marcas de

fa dentro de suas próprias ins-

talações.

Um fator-chave que possi-

bilita isso é a crescente dispo-

nibilidade e economia da tec-

nologia de impressão digital

para embalagens. A capaci-

dade dos fabricantes de aces-

sar a produção de embala-

gens com prazos de entrega

reduzidos (12-24 horas em

comparação com um prazo

de entrega que era historica-

mente de 5 a 7 dias) a custos

acessíveis torna a entrega in-

dividualizada possível.

Agora, os fabricantes po-

dem imprimir datas de valida-

de e informações nutriciona-

ois e criar designs de embala-

gens personalizados, tudo em

um só lugar. 
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A inovação na imagem da marca aumenta
o envolvimento do consumidor

Lee Metters

Diretor de

Desenvolvimento

de Negócios do

Grupo na Domino

Printing Sciences 
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A Xeikon anunciou a adição de

uma máquina de impressão de eti-

quetas à sua linha de equipamen-

tos Panther para atender a uma ne-

cessidade do mercado e expandir a ofer-

ta da empresa, oferecendo uma maior

variedade de aplicações. O altamente

produtivo Xeikon PX30000 está equipa-

do com 8 estações de impressão, duas

das quais são usadas para imprimir ca-

madas brancas de alta opacidade em

velocidade total. Este equipamento de

impressão de etiquetas a jato de tinta UV

emprega a face digital Xeikon X-800

com recursos excepcionais, visando ma-

ximizar a produção de impressão digital.

O equipamento de jato de tinta Xei-

kon PX30000 UV é uma plataforma de

impressão orientada por fluxo de trabal-

ho X-800, que pode ser facilmente inte-

grada em

qualquer ambiente de fluxo de trabalho

existente. Para maior flexibilidade e

uma gama mais ampla de aplicações, o

sistema oferece suporte a uma ampla

gama de cores, oferecida com 2 confi-

gurações possíveis - 6 ou 7 cores - e

controles de gerenciamento de cores.

Com velocidade máxima de 70 m / min

(229 pés / min) e impressão em branco

opaco, a impressora foi projetada para

máxima eficiência e produtividade líder

do setor. Esta máquina rotativa imprime

em larguras de mídia de até 340 mm

(13,4 polegadas).

Lançamento do Xeikon FEU
A Xeikon

lançou sua

nova Unidade

de Embeleza-

mento Fu-

sion: o Xeikon

FEU, que oferece a impressoras e converso-

res de etiquetas máxima flexibilidade para

atender às demandas de proprietários de mar-

cas e designers que precisam criar etiquetas

de alta qualidade que sejam atraentes, exclu-

sivas, divertidas e criativas. Com recursos

abrangentes de embelezamento e acaba-

mento digital, o Xeikon FEU é baseado na tec-

nologia MGI e oferece verniz UV spot, verniz

de toque, laminação, texturas 3D e hologra-

mas em uma ampla gama de materiais, in-

cluindo etiquetas transparentes, BOPP e pa-

pel convencional, e até papéis estruturados .

Usando a tecnologia de jato de tinta, o ver-

niz UV especial com ou sem efeitos de textura

3D em relevo pode ser aplicado automatica-

mente a qualquer área de uma etiqueta. 

Essa mesma tecnologia

de impressão digital também

pode ser aplicada interna-

mente para permitir a perso-

nalização de embalagens pe-

la Internet. Expandir a ino-

vação da produção para in-

cluir embalagens dessa forma

é essencial se as empresas

desejam fazer a mudança pa-

ra o design com prazos de en-

trega curtos e ainda ter emba-

lagens atraentes, sem inco-

rrer em custos e desperdícios

insustentáveis.

VALOR ADICIONADO
A convergência da im-

pressão digital e da codifi-

cação e marcação não ape-

nas pode começar a transfor-

mar a velocidade de iteração,

mas também oferece outras

oportunidades fora da linha

de produção. As marcas

estão começando a explorar

como adicionar novas infor-

mações codificadas para mel-

horar a interação, aumentan-

do as chances de envolvi-

mento do consumidor.

Isso não apenas ajuda a

atender às demandas legisla-

tivas globais por maior segu-

rança alimentar, mas também

atende às expectativas de um

consumidor ambientalmente

consciente que deseja ter

acesso a informações claras

sobre a origem ética e a pro-

veniência dos alimentos. A

capacidade de compartilhar

informações sobre um item,

incluindo a origem dos ingre-

dientes, oferece a oportunida-

de de envolver diretamente

os consumidores que dese-

jam tomar decisões de com-

pra mais informadas.

No futuro, os proprietários

de marcas têm uma grande

oportunidade de se conectar

diretamente com o consumi-

dor, usando códigos que ofe-

recem uma oportunidade de

marketing ao longo da vida do

produto. Quando e onde os

consumidores fazem a leitura

de um código de barras ou

código QR pode fornecer no-

vas informações sobre o com-

portamento do consumidor e

a oportunidade de se comuni-

car continuamente com os

consumidores para garantir o

engajamento. Além disso,

analítico zar a localização dos

clientes a leitura dos códigos

fornecerá à marca infor-

mações valiosas sobre o

comportamento de compra do

consumidor, informações que

podem ser usadas para mel-

horar as conversas com os

varejistas e comunicar futuras

campanhas de marketing. .

CONCLUSÃO
Os varejistas estão trabal-

hando muito para oferecer

uma experiência mais sofisti-

cada que agrade aos consu-

midores mais exigentes. Os

produtos físicos devem ofere-

cer algo diferente para cativar

o cliente e devem atrair uma

base de consumidores cada

vez mais diversificada. Para

as marcas, a pressão para

inovar não só no produto,

mas também no design e na

mensagem representa um

grande desafio, mas também

apresenta oportunidades sig-

nificativas. Em 2020, a ima-

gem da marca é mais impor-

tante do que o produto; O de-

sejo do consumidor de partici-

par e interagir está criando

uma oportunidade maravilho-

sa para os profissionais de

marketing colaborarem com

as equipes de produção para

trazer uma nova dimensão à

experiência do produto.

As marcas, ao remodelar

os processos de produção e

introduzir soluções de im-

pressão digital para uso com

tecnologias de codificação e

marcação, podem atingir uma

taxa extraordinária de ite-

ração. Novos produtos po-

dem ser projetados, produzi-

dos, embalados e testados

quase diariamente. Com fácil

customização, pequenas tira-

gens eficientes e tempos de

entrega reduzidos, o marke-

ting de teste pode ser feito de

forma extremamente rápida,

permitindo melhor direciona-

mento e tiragens curtas de

edições limitadas.

De fato, ao adotar esse

modelo digitalizado, as mar-

cas podem ir de um ou dois

lançamentos de produtos por

ano para lançamentos contí-

nuos de produtos e atender

às demandas cada vez maio-

res dos consumidores.

Xeikon apresenta nova impressora
de etiquetas de 7 cores
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Vencedores do
Liderpack 2020

Embalagem de papel com proprieda-

des de barreira; Sacos com tampa lateral

úteis para dessalinizar o bacalhau sem

manchar, ou estojos chamativos com ga-

rrafas de vinho integradas em baldes de

gelo de metal são alguns exemplos dos

produtos vencedores dos Prêmios Lider-

pack 2020 que enfatizam a sustentabili-

dade, funcionalidade e visibilidade do re-

cipiente no varejo . Este ano o concurso

organizado pela Associação Graphis-

pack e a feira Hispack na Fira de Barce-

lona reconheceu um total de 35 obras

nas áreas de embalagem, Point of Sale

Advertising (POS) e Young Design, além

da categoria especial "soluções contra

Covid -19 "

A cerimônia de entrega do Liderpack

2020 acontecerá no âmbito da cele-

bração Hispack, que está programada

para outubro de 2021.

A
Conferência Anual e Reu-

nião de Gestão da ERA oco-

rreu em Hamburgo de 5 a 6

de outubro de 2020 no Hotel

"Grand Elysée". Uma visita à

fábrica de gravura das publicações da

Prinovis em Ahrensburg na noite de 5

de outubro concluiu o programa do

evento. Apesar das restrições de reu-

niões e viagens devido à atual pande-

mia de coronavírus, a Conferência

Anual da ERA contou com a presença

de cerca de 50 delegados da indústria

europeia de gravura. Apresentações de

especialistas da indústria e especialis-

tas externos sobre questões editoriais,

técnicas e socioeconômicas relaciona-

das à indústria de rotogravura foram

discutidas durante a conferência. As

animadas discussões entre a delega

tes mostraram que os encontros pesso-

ais e a troca de informações e expe-

riências não podem ser substituídos

por encontros virtuais. A Conferência

Anual da ERA do próximo ano será re-

alizada em Thessaloniki, Grécia, no iní-

cio de novembro de 2021.

Conferência Anual ERA 2020 
(European Rotogravure Association)

A Siegwerk, um dos fornecedores

mundiais de tintas de impressão

para etiquetas e embalagens, de-

senvolveu uma tecnologia de tinta

lavável proprietária que permite a

destintagem de luvas retráteis PET

impressas em UV / LED, permitindo

que as luvas sejam recicladas junto

com as garrafas PET. Com seu

AQUANTUM Alkali Strippable Pri-

mer e tecnologia de tinta SICURA

UV / LED, a Siegwerk estabelece

um novo padrão para a reciclagem

de garrafas PET - facilita significati-

vamente a destintagem de luvas

retráteis PET impressas em UV /

LED, melhorando ainda mais a qua-

lidade das garrafas PET recicladas.

A tecnologia foi credenciada co-

mo a primeira solução UV / LED

desse tipo pela Association of Plas-

tic Recyclers (APR), a associação

comercial nacional para a indústria

de reciclagem de plásticos dos Esta-

dos Unidos.

Siegwerk recebe prêmio APR 
por tecnologia de destintamento



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.

Revista 
ESPECIALIZADA

Reserve o seu
espaço de publicidade

Você pode enviar as novidades da sua empresa e contratar sua publicidade em 

laprensa@alborum.com

LaPrensaLa    Pre   nsa
Edição Brasil

Nº 33

SETEMBRO

2020

www.alborum.com

Packaging  Packaging

ETIQUETAS -EMBALAGEMETIQUETAS -EMBALAGEM

mailto: laprensa@alborum.com


www.alborum.com
o site mais visto 

e que atinge mais gráficos

Sua
publicidade 

aqui
laprensa@alborum.com

laprensabrasil@gmail.com

www.alborum.com

www.alborum.com

	01 Primera BRASIL
	02 FESPA ENERO 2021
	03 INDICE BR 35
	04  A TRES JUNTOS
	05  B TRES JUNTOS
	06 EMPRESAS
	07 EMPRESAS
	08 EMPRESAS
	09 EMPRESAS
	10 EMPRESAS
	11 Liigo
	01 primera BR30
	02 FESPA EUROPA
	03 INDICE BR 30
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06  PRINT
	07 Anuncio Liigo
	08 PAGs PT PRINT
	09 PAGs PT PRINT
	10 PAGs PT  PRINT
	11 Revistas en América PT
	12 GRANDE FORMATO
	13 GRANDE FORMATO
	14 GRANDE FORMATO
	15 DIGICOM-2020
	16 A DRUPA GRANDE FORMATO
	17 B DRUPA GRANDE FORMATO
	18 C DRUPA GRANDE FORMATO
	19 Print LAT AR
	20 GRANDE FORMATO
	21 GRANDE FORMATO
	22  Primera PACKAGING
	23 1APACKAGING
	24 1BPACKAGING
	25 PACKAGING
	26 SUSCRIPCION La Prensa BRASIL
	27 Anuncio PT  ALBORUM
	Página 28 Brasil 30

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

	25 Primera ETIQUETAS  PACKAGING
	26 40 ETIQUETAS  PACKAGING
	27 40 ETIQUETAS  PACKAGING
	28 40 ETIQUETAS  PACKAGING
	29 42 ETIQUETAS  PACKAGING
	30 43 ETIQUETAS  PACKAGING
	31 YAWA A4 para la web PT
	32 ETIQUETAS  PACKAGING
	33 ETIQUETAS  PACKAGING
	34 ETIQUETAS  PACKAGING
	35 FLEXO LABELS
	36 ETIQUETAS  PACKAGING
	37 Barberan PT
	38 ETIQUETAS  PACKAGING
	39 ETIQUETAS  PACKAGING
	40 ETIQUETAS  PACKAGING
	41 ETIQUETAS  PACKAGING
	42 ETIQUETAS COMPLETAR
	43 PROMOCION PACKAGING
	44 PROMOCIÓN  web



