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Q
uando

v i m

p a r a

e s s e

s e t o r

no alvorecer deste

século, um pouco

por acaso, uma

das muitas coisas

que me chamaram

a atenção foi o uso

general izado do

Excel, praticamen-

te para quase tudo. Eu vim

de gerenciar bancos de da-

dos com milhões de regis-

tros e não gostava de Excel

porque muitas empresas o

usavam para gerenciar pe-

quenos bancos de dados e o

Excel nunca foi a melhor

opção para bancos de da-

dos.

No entanto, no setor gráfi-

co, o Excel é usado para fa-

zer cálculos, que em última

análise são a função de uma

"planilha".

Sempre tivemos soluções

MIS / ERP específicas do se-

tor para todos os

níveis de negócios,

grandes, médios

ou pequenos. No

entanto, mantém-

se a utilização do

Excel para fazer

cálculos que per-

mitam o envio de

orçamentos e tem

sido, e continua a

ser, o rei nas pe-

quenas e médias

empresas e também em al-

gumas não tão pequenas.

No campo empresarial, é

comum pensar que quando o

mercado não aceita a nossa

proposta é porque o mercado

está errado, mas a realidade

é que o cliente / usuário nun-

ca se engana porque conhe-

ce o seu dia-a-dia e seus

clientes muito bem.

Ao longo dos anos pude

observar alguns dos motivos

do "sucesso" do Excel na ge-

ração de estimativas e orça-

mentos. Em resumo, seriam

os seguintes:

l Implementação. O

grande inimigo do MIS / ERP

é a implementação, o start-

up. Queríamos ir até o último

detalhe ao analisar os custos

que uma gráfica tem ao pro-

duzir um trabalho. Neste se-

tor, o trabalho diário absorveu

quase todos os recursos dis-

poníveis e não permitiu boas

medições de tempo, análises

de processos. Criar um Ex-

cel, mesmo com cálculos

muito avançados, é bastante

rápido; em alguns dias pode

estar funcionando.

l Cálculos na progra-

mação. O Excel tem muitas

funções predefinidas: cerca

de 500. Essas funções são

usadas em fórmulas criadas

em células para realizar os

cálculos necessários. Em um

programa, todas as funções

necessárias para torná-los de-

vem ser criadas por meio de

código. Obviamente, você

nunca precisará de todas as

funções do Excel, mas precisa

programar todas as funções

que serão necessárias.

l Atualização imediata.

No Excel é muito fácil alterar

uma fórmula ou uma tabela

com dados. Por exemplo, se

houver uma mudança no

preço dos materiais, os novos

preços são imediatamente

substituídos pelos antigos.

Caso seja adquirida uma no-

va maquinaria, para alterar as

fórmulas e funções que in-

tervêm nos cálculos dos re-

cursos de programação, é

necessário dirigir-se ao nos-

so fornecedor para efectuar

as modificações necessárias.

Não sou a favor nem con-

tra o uso de uma ferramenta

específica de orçamento. Ca-

da um, conhecendo as possi-

bilidades oferecidas pelas di-

ferentes ferramentas, tomará

uma decisão ou outra. Mas

eu entendo os motivos pelos

quais o Excel tem tantos fãs e

é tão usado nas artes gráfi-

cas.

A nova versão 5 do software EFI

PrintSmith Vision MIS, parte do EFI

Quick Print Suite de ferramentas de

produção e gerenciamento de negó-

cios, oferece desempenho otimizado e

flexibilidade aprimorada para pequenas

empresas comerciais e de impressão

rápida. Desenvolvido por Electronics

For Imaging, Inc., é a primeira versão

do PrintSmith Vision 100% HTML a

substituir os sistemas legados basea-

dos na tecnologia Adobe Flash.

A nova oferta MIS pode ser execu-

tada como uma solução EFI gerencia-

da em nuvem. PrintSmith Vision 5 foi

projetado e configurado para que os

usuários desfrutem de um desempen-

ho superior. A operação e o gerencia-

mento remotos foram otimizados e os

usuários têm uma resposta mais rápi-

da na tela. O novo conjunto de ferra-

mentas de gerenciamento de software

torna ainda mais fácil para os usuários

realizar mais trabalhos em menos

tempo.

Graças aos novos módulos Fast-

Track HTML5 do software, adminiestra-

tores e operadores podem gerenciar

com flexibilidade as principais tarefas

em trânsito, sem a necessidade de um

treinamento interdisciplinar complexo.

O PrintSmith Vision 5 também permite

rastreamento de trabalho ponta a ponta

e geração automática de notificação

que reduz ou elimina a necessidade de

gastar tempo procurando status de tra-

balho e respondendo a consultas de

clientes.

Como parte do EFI Quick Print Suite

integrado de ponta a ponta, o PrintS-

mith Vision 5 também oferece conectivi-

dade premium com o software EFI Mar-

ketDirect StoreFront, permitindo que os

usuários aproveitem ao máximo a pro-

dutividade do processamento automati-

zado de pedidos web-to-print.

A excelência do Excel no setor gráfico

José Vicente Salas

Diretor da Hefe

Solutions.

EFI lança atualização para seu software PrintSmith Vision MIS
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Comunicado de FESPA

Digital Printing
Analisando a volatilidade das fases impostas pelo Gover-

no do Estado de São Paulo frente ao cenário da pandemia

causada pelo Covid-19 em nosso país, a realização de feiras

de negócio presenciais ainda requer cautela. Por isso, a

APS e a FESPA anunciam o adiamento da FESPA Digital

Printing para os dias 23 a 26 de Junho de 2021 no Pavilhão

Azul do Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

Acreditamos que a nova data encontra um ótimo mo-

mento, pois assim a feira se dará em um panorama mais po-

sitivo com o andamento da campanha de vacinação e

também de um melhor desempenho da economia na re-

lação com o primeiro trimestre deste ano.

A FESPA Digital Printing é a plataforma perfeita para o

mercado de impressão digital, têxtil e estamparia digital, co-

municação visual, decoração de interiores, sublimação, si-

nalização, entre outros. O setor aproveita esse grandioso

encontro presencial para debater boas práticas, apresentar

novas tecnologias e propor uma reflexão sobre presente e

futuro do nosso segmento.

Importante ressaltar que a FESPA Digital Printing segue

com sua missão de compartilhar conteúdo com o visitante,

para que este tenha todas as ferramentas em mãos para a

tomada de decisão mais acertada. Por isso, reforça que as

iniciativas técnicas gratuitas que ocorrem durante a feira se-

guem confirmadas, assim como um vasto conteúdo no site e

redes sociais atualizados a todo instante.

Todos os protocolos de saúde já estão prontos e visam o

bem estar dos expositores, visitantes e profissionais envolvi-

dos na realização do evento que irá mostrar o poder da im-

pressão e a retomada dos negócios!

O Grupo Maxcess está anunciando Rubens Carvalho como no-

vo gerente comercial para soluções Maxcess no Brasil.

Formado técnico em Engenharia Mecânica e possui ampla ex-

periência nos mercados atendidos pela Maxcess, com mais de 30

anos de atuação profissional em áreas técnicas e de vendas. 

Referência em tecnologia e qualidade nos 14 segmentos de

mercado em que atua, a Maxcess abrange em seu grupo 8 diferen-

tes marcas - Fife, Tidland, Magpowr, Webex, ValleyRoller, Menges-

Roller, Componex, além da própria RotoMetrics - atendendo com

excelência os mercados de conversão, impressão, papéis, filmes,

rolaria, facas, alimentícia, tecidos, baterias, metais e borracha. 

Ismael Guarnelli

Diretor APS Eventos 
Alexandre Keese

Diretor FESPA Digital Printing

Rubens Carvalho
Gerente comercial para o

Brasil do Grupo Maxcess

Processo de

vendas da Print

Media Academy

A
Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg)

continua a implementar consistentemente sua

agenda estratégica: como parte das medidas pla-

nejadas de otimização da planta e da estrutura, a

empresa está em processo de venda da Print Me-

dia Academy em Heidelberg para uma empresa de investi-

mento com sede em Luxemburgo, cujo contrato de compra

foi já foi assinado. A venda abre caminho para redefinir o

uso do edifício com uma visão de futuro, instalações que

também têm uma localização privilegiada no centro da cida-

de. A Heidelberg está atingindo um preço de compra na fai-

xa de dois dígitos de milhões de euros. Como uma empresa

ágil e moderna, a Heidelberg está comprometida com

distâncias curtas e uso eficiente do espaço. Isso significa

que os funcionários estão o mais próximo possível da sede

de Wiesloch-Walldorf. Com isso em mente, Heidelberg já

transferiu os poucos funcionários que ainda trabalham na

PMA e os realocou para a sede.

Heidelberg atingiu um novo marco como parte de seu lo-

cal planejado e medidas de otimização estrutural. A venda de

uma área de cerca de 130.000 metros quadrados para o

Grupo VGP criará um novo e moderno parque industrial e co-

mercial em suas instalações de Wiesloch-Walldorf. A VGP é

uma empresa familiar que atua como incorporadora, opera-

dora e proprietária de propriedades comerciais e logísticas

de alta qualidade na Europa. A Heidelberg atinge um preço

de compra na faixa de milhões de euros de dois dígitos.

"Ao usar o espaço de forma mais eficiente, a Heidelberg

será capaz de economizar uma quantidade significativa de

custos no futuro. Além disso, usaremos os fundos que isso

liberaremos para fortalecer nossa liquidez em tempos de

pandemia e buscar investimentos estratégicos futuros para

nossa transformação digital ", comentou Rainer Hundsdör-

fer, Diretor Executivo da Heidelberger Druckmaschinen AG.

As instalações de Wiesloch-Walldorf cobrem uma área

total de cerca de 840.000 metros quadrados, 270.000 dos

quais serão re-comercializados durante o processo planeja-

do de otimização e reestruturação. A parceria com a VGP é

o primeiro passo desse projeto. Hoje, cerca de 5.000 fun-

cionários trabalham lá.

Construção de um moderno

parque industrial
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O
ano de 2021 pa-
rece ser o ano em
que finalmente
ocorrerá a trans-
formação digital

das empresas. Os "pioneiros
digitais" do ano 2020 co-
meçam a colher benefícios e
ganhos reais, principalmente
em relação aos clientes e
mais especificamente com as
tecnologias de experiência
humana

As empresas que não em-
barcaram nesse caminho, co-
mo as que optaram por focar
na otimização de gastos em
detrimento dos investimentos
em redes e tecnologia, logo
sofrerão ou já estão sofrendo
um atrito com a inovação, o
que as torna incapaz de com-
petir de forma eficaz.

Em 2021, as empresas de-
vem determinar como usar a
tecnologia para atender às
metas de negócios de seus
clientes nestes tempos desa-
fiadores.

Eles precisam melhorar a
agilidade, segurança e de-
sempenho, e se concentrar na
experiência do cliente, para
aquele respondido por tecno-
logias básicas e de nicho.

Pensando nisso, Gilberto
Ripio, especialista em Marke-
ting Digital e Novas Tecnolo-
gias, especialista em transfor-
mação digital, formador e co-
laborador em várias escolas e
Universidades e palestrante
regular em Centros de Di-
fusão de Tecnologia, oferece
uma visão interessante das
tendências de tecnologia de
negócios mais prováveis im-
pactará clientes empresariais
e governamentais em 2021
em todo o mundo.

RETORNE AOS FUNDAMENTOS
DE INVESTIMENTO EM
TECNOLOGIA

As iniciativas de alta tecno-

logia e ações de marketing
também encontrarão seu ni-
cho: em um mundo centrado
no cliente e um ambiente de
negócios internacional que
nunca foi tão competitivo, as
empresas terão que perceber
que não há atalhos para in-
vestir em tecnologia.

É necessário voltar ao bá-
sico em termos de necessida-
des de negócios, mas
também determinar como tec-
nologias de nicho podem ser
usadas para melhorar a expe-
riência do cliente e torná-la
mais humana, por exemplo,
usando uma imagem de reali-
dade virtual de um prestador
de serviço que transmitir
emoções e sentimentos hu-
manos reais.

Tudo isso era muito caro
alguns anos atrás. Agora, as
tecnologias podem ser im-
plantadas para facilitar a vida,
economizar tempo e concen-
trar as operações de negócios
nas necessidades personali-
zadas de cada indivíduo.

USANDO TECNOLOGIA PARA
GERENCIAR INCERTEZAS

Vivemos em uma época
de grande incerteza política e
econômica, uma nova era
tecnológica após a Covid19.
É por isso que a capacidade
de uma empresa de se mover
rapidamente para aproveitar
as oportunidades, ignorando
distrações, determinará seu
sucesso.

As empresas em todo o

mundo continuarão a valori-
zar as redes definidas por
software para uma orques-
tração de rede flexível e ágil
que permite a entrega de apli-
cativos por tipo, bem como
para o crescimento dos negó-
cios quando surgirem oportu-
nidades.

O objetivo é fornecer às
organizações a capacidade
de investir seus investimentos
em redes e tecnologia de for-
ma rápida e eficiente.

REESTRUTURANDO E
REDEFININDO A NUVEM

Em uma era de crise, as
empresas estão analisando
sua capacidade de estruturar
seu ambiente de várias nu-
vens para oferecer o potencial
de computação rápida, flexí-
vel e ágil e gerar economia,
em outras palavras, "nuvens
voltadas para as necessida-
des".

O objetivo é migrar de um
fluxo de dados que passa pe-
la rede para um fluxo de
transmissão direta (5G-cloud-
5G) para se beneficiar de apli-
cativos de ponta, como inte-
ligência artificial, vídeo e IoT.

O crescimento da compu-
tação móvel de ponta impul-
sionará os tipos e a escala
desses aplicativos, que,
graças à sua contenção, po-
dem ser facilmente implanta-
dos, movidos entre diferentes
pilhas de nuvem e mapeados.
O objetivo é a conectividade
virtualizada.

CONSCIENTIZAÇÃO DA
GRAVIDADE DOS DADOS

Conforme o volume de da-
dos cresce na era 5G, os da-
dos desenvolverão sua pró-
pria gravidade.

Os dados serão tremen-
damente importantes e seu
volume grande demais para
ser transmitido aos aplicati-
vos: serão os aplicativos que
deverão chegar ao local dos
dados.

Na era da computação de
ponta e análise distribuída, os
aplicativos precisarão ser cen-
trados nos dados, e o geren-
ciamento de localização e a se-
gurança dos dados se tornarão
uma prioridade principal.

MAIOR VISIBILIDADE E

CONTROLE SERÃO IMPORTANTES

Os aplicativos estão se tor-
nando dados, mas o ambiente
de várias nuvens também se
tornará aplicativos.

O desafio será assumir o
controle desses aplicativos
para priorizar e gerenciar os
fluxos de dados por meio do
gerenciamento automatizado
de políticas.

As empresas precisarão
de visibilidade e controle de
ponta a ponta sobre o desem-
penho do aplicativo e o con-
texto dos usuários do aplicati-
vo para aproveitar o potencial
de seu ambiente de rede e re-
solver possíveis problemas de
segurança.

Fonte: Comunicae

Transformação do negócio digital em 2021
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A
indústria
g r á f i c a
tem uma
l o n g a
h is tó r i a

de inovação tec-
nológica, mas
também uma histó-
ria de processos
manuais complexos
e gargalos na pro-
dução. A venda de
um emprego é a
ponta do iceberg em
uma longa série de etapas
que atingem todos os palitos
da infraestrutura empresarial
e produtiva. Os detalhes do
puContact começam com a
coleta de especificações de
trabalho para garantir que
substratos, tintas e outras
matérias-primas estejam dis-
poníveis. As etapas envolvi-
das no planejamento de recur-
sos estão se tornando cada
vez mais importantes, en-
quanto a taxa de mudança
nas ferramentas de software
disponíveis é mais rápida do
que nunca.

Os clientes do KODAK
PRINERGY Workflow usam
esses processos todos os
dias para inserir o trabalho,
prepará-lo para impressão e
entregá-lo aos clientes. Eles
também precisam coletar
mais dados para garantir que
todo o trabalho seja cobrado,
gerenciar as solicitações de
mudança e garantir que o cus-
to do produto final não exceda
o preço acordado. A boa notí-
cia é que, há vinte anos, os
usuários do PRINERGY estão
na vanguarda da criação de
fluxos de trabalho automatiza-
dos que proporcionam a máxi-
ma eficiência. A automação
baseada em regras, junta-
mente com o desenvolvimen-

to contínuo de
funções de planeja-
mento, gerencia-
mento de sistema
de impressão e tro-
ca de dados, tor-
nam o PRINERGY
essencial no mer-
cado de fluxo de
trabalho altamente
competitivo.

A Kodak enten-
de que o cresci-
mento do negócio

de impressão exige muito tra-
balho. É preciso estratégia,
planejamento e busca por ca-
da gota de eficiência, e é por
isso que a Kodak trouxe a pla-
taforma PRINERGY para a
nuvem em 2019. A plataforma
KODAK PRINERGY On De-
mand foi a primeira etapa no
desenvolvimento de um ecos-
sistema baseado em nuvem
projetado para ajudar os im-
pressores a gerenciar sua pro-
dução e negócios. PRI-
NERGY On Demand é cons-
truído na infraestrutura robus-
ta do Microsoft Azure e é a
prova de que a automação po-
derosa pode ser eficiente, for-
necer dados que melhoram o
gerenciamento de custos e
operar na nuvem.

Também é comprovado
pela plataforma de fluxo de
trabalho KODAK PRINERGY
- construída ao longo de anos
ajudando as impressoras a
definir fluxos de trabalho que
otimizam a produção de im-
pressão com automação ba-
seada em regras (RBA) e po-
derosas ferramentas de pla-
nejamento. As novas so-
luções comerciais KODAK
PRINERGY On Demand ex-
pandem o ecosistema com
um conjunto de alianças inte-
gradas que aumentam a efi-

ciência do negócio de im-
pressão. O forte histórico da
Microsoft Dynamics em ge-
renciamento de negócios,
PrintVis for Print MIS e Vpress
para web-to-print, junto com
PRINERGY On Demand, tra-
zem o primeiro ambiente de
impressão em nuvem inteli-
gente para o mercado que eli-
mina a divisão entre o negócio
e a execução de impressão.

Muitas impressoras já
estão usando os aplicativos
populares do Microsoft Dyna-
mics Business Central para
desenvolver análises, geren-
ciar dados de relacionamento
com clientes e gerenciar suas
cadeias de suprimentos. As
soluções de negócios PRI-
NERGY On Demand trazem
todo o poder do Microsoft Dy-
namics para PRINERGY On
Demand vinculando todo o
pacote de soluções de negó-
cios do Dynamics 365 à plata-
forma PRINERGY On De-
mand e aumentando a eficiên-
cia do gerenciamento de
negócios.

Já parte da plataforma Mi-
crosoft Dynamics, PrintVis é o
novo parceiro do PRINERGY
On Demand para o pacote
completo de funções ERP e
MIS. Mesmo que você já ten-
ha alguns desses recursos em

vigor, vale a pena ver como os
vinte anos de experiência da
PrintVis em vários ambientes
de impressão trazem inovação
para a plataforma. Graças ao
PrintVis, você tem uma visão
completa da área de pro-
dução, para planejamento e
programação mais inteligen-
tes. As funções de cálculo e
orçamento usam dados da
função de estoque para forne-
cer a estimativa de custo mais
precisa. O recurso de tíquete
de trabalho garante que todos
os trabalhos sejam registrados
e controlados desde a entrada
até a entrega. Além disso, ele
vincula o processo aos siste-
mas de negócios para garantir
a precisão da fatura.

A Vpress, parceira da PRI-
NERGY, traz para a platafor-
ma a solução de inserção de
empregos e orientação ao
cliente. Os especialistas do
setor sabem que a entrada
de trabalho é um gargalo co-
mum e todas as impressoras
devem ter soluções web-to-
print para agilizar esse pro-
cesso. Com base em quase
duas décadas dedicadas à
implementação de soluções
escaláveis, o Coreprint da
Vpress permite a integração
com um pacote web-to-print
de classe mundial. 

Adeus à complexidade. 

Olá para PRINERGY On Demand Business Solutions

Por Todd Bigger

Presidente de

software, serviço e

suporte Kodak.
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EFI Engage Global Conference 
EFI Engage revelou inovações revolucionárias que aceleram a

capacidade dos clientes de fazer uma transição econômica e efi-

ciente da impressão analógica para a digital. Entre 25 de janeiro e

5 de fevereiro, o evento incluiu um showroom virtual, e houve de-

monstrações e apresentações sobre Productivity Suite MIS / ERP,

impressão a jato de tinta e servidores de impressão Fiery (DFE).

As tecnologias avançadas de jato de tinta superlarga apresenta-

das na Engage incluem um novo dispositivo híbrido VUTEk XT de

alto desempenho.

Além de workshops, apresentações, seminários e discussões

sobre impressão comercial, embalagens e aplicações de jato de

tinta para expositores, o EFI Engage foi a primeira conferência

global de usuários EFI a oferecer treinamento abrangente em im-

pressão têxtil industrial, com treinamento e demonstrações sobre

o portfólio completo de produção digital EFI Reggiani soluções pa-

ra confecção e confecção têxtil.

O evento contou com treinamento abrangente para aplicações

de papelão ondulado e outras aplicações de conversão de contêi-

neres, bem como sessões introdutórias que detalhavam oportuni-

dades significativas no mercado de materiais de construção, in-

cluindo soluções de decoração de ladrilhos EFI Cretaprint junta-

mente com aplicações de produção. Impressoras digitais indus-

triais de alta qualidade usando impressoras EFI Cubik de passa-

gem única para coloração e decoração digital de madeira.

"O EFI Engage apresenta uma riqueza de conteúdo e infor-

mações para ajudar os clientes a descobrir novas oportunidades

importantes, bem como obter percepções práticas que podem im-

pulsioná-los para uma fase de negócios mais eficiente e lucrativa",

disse o presidente e CEO da EFI , Jeff Jacobson. "Os participan-

tes aprenderão sobre os pontos fortes que podem criar no futuro

com inovações de fluxo de trabalho de ponta, junto com a ex-

pansão significativa na evolução da impressão analógica para di-

gital que vem com nossas soluções de jato de tinta mais recentes

e avançadas."

A
RYOBI MHI Grap-

hic Technology

(RMGT) anunciou

a introdução do

sistema GEW Leo-

LED como sua solução de cu-

ra UV de fábrica para novas

impressoras offset planas,

com efeito imediato. A RMGT

foi pioneira na tecnologia LED

UV e introduziu o primeiro sis-

tema de cura LED do mundo

para impressão plana na dru-

pa em 2008. Esta inovação

original deu início a uma lenta

revolução na indústria de im-

pressão, que agora está gan-

hando velocidade. .

Em busca da melhoria tec-

nológica contínua e após mui-

tos meses de avaliação de to-

dos os principais fabricantes

de LED UV, a RMGT adotou

formalmente o produto GEW

de alto desempenho como

sua nova solução definitiva.

A introdução em 2019 do

sistema de cura UV LeoLED

compacto e de alto desem-

penho da GEW, que é perfei-

tamente adequado para apli-

cações de alimentação de fol-

has, chamou a atenção da re-

de de distribuição da RMGT e

isso levou à primeira insta-

lação experimental na sede

da empresa em Hiroshima no

início 2020. O sistema Leo-

LED foi amplamente testado

em várias impressoras, em

várias configurações e os re-

sultados excederam todos os

critérios de desempenho exis-

tentes.

A Vpress também fornece

aos clientes de soluções de

negócios PRINERGY On De-

mand uma solução de e-com-

merce fácil de usar. Ele ofere-

ce não apenas uma vitrine,

mas elementos de suporte, in-

cluindo uma biblioteca de mo-

delos de impressão de dados

variáveis, com total integração

e visibilidade de negócios e

produção.

As impressoras que usam

ilhas de automação sabem

bem quanto tempo e esforço

leva para trabalhar com diver-

sos fornecedores e integrado-

res. As soluções de negócios

PRINERGY On Demand po-

dem alavancar esse investi-

mento para elevar o nível mal-

hor.  As impressoras que

usam ilhas de automação sa-

bem bem quanto tempo e es-

forço é necessário para trabal-

har com diversos fornecedo-

res e integradores.

As soluções de negócios

PRINERGY On Demand po-

dem alavancar esse investi-

mento para trazer um maior ní-

vel de integração aos seus

processos e no ritmo que você

precisa. Impressoras com pro-

cessos predominantemente

manuais podem ficar tentadas

a construir sua própria so-

lução, mas aquelas com ilhas

de automação sabem a inte-

rrupção que vem com o trabal-

ho com vários fornecedores.

No caminho para a auto-

mação, a rota mais econômica

e de economia de tempo é

contar com a equipe de fluxo

de trabalho altamente discipli-

nada da Kodak, capaz de pro-

jetar um plano para automati-

zar as ferramentas disponíveis

de acordo com suas necessi-

dades de negócios, integrando

análises e visibilidade em to-

dos os seus e futuras necessi-

dades de fluxo de trabalho.

Chega de embaralhar as

agendas de vários provedores

ou agir como árbitro quando

surgem conflitos. A equipe Ko-

dak simplifica as intervenções,

gerencia a complexidade e

mantém sua equipe informada

em cada etapa do processo.

O negócio de impressão

está passando por uma mu-

dança radical. Para competir

no mercado de impressão em

constante mudança, as em-

presas do setor devem apro-

veitar todas as oportunidades

de automação, eficiência e

transparência operacional

abrangente. Isso é exatamen-

te o que as soluções de negó-

cios PRINERGY On Demand

trazem para o mercado. Inde-

pendentemente de quão longe

você tenha ido com seu fluxo

de trabalho, a Kodak oferece a

você a primeira plataforma

acessível e acessível como

um serviço para expandir seus

negócios. Adeus à complexi-

dade. Olá a PRINERGY On

Demand Business Solutions.

RMGT Anuncia Parceria

LED UV com GEW
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O
anúncio da Cor
Pantone do Ano é
sempre emocio-
nante - no caso,
estamos nos re-

ferindo ao PANTONE 17-
5104 Ultimate Gray e ao PAN-
TONE 13-0647 Illuminating,
as cores Pantone deste ano.

Entre muitos fatores, es-
sas cores ajudam a preparar o
terreno para as tendências fu-
turas, e também fornecem aos
proprietários de marcas e de-
signers orientação crítica para
marketing e desenvolvimento
de produtos.

No entanto, aqueles que
são encarregados de fabricar
produtos e embalagens com
cores de tendência (como Ulti-
mate Gray e Illuminating de
2021) sabem que isso não
"acontece" simplesmente. Isto
é, leva tempo e esforço para
incorporar novas cores.

Quer você trabalhe com
tintas, plásticos, têxteis ou im-

pressão, o blog de hoje com-
partilha soluções de formu-
lação que o ajudarão a ser o
primeiro no mercado com a
próxima tendência.

POR QUE USAR O SOFTWARE DE

FORMULAÇÃO?
Desenvolver uma nova cor

sem usar software de formu-
lação pode ser um exercício
frustrante. Você poderá ter
uma dúzia de iterações antes
de obter uma cor que seja vi-
sualmente aceitável. Por outro
lado, com o software de for-
mulação, o processo é muito
mais rápido.

l Calcule a fórmula usan-
do sua coleção de corantes e
corantes.

l Faça sua formulação ini-
cial e crie a amostra.

l Meça a amostra e calcu-
le os ajustes de fórmula ne-
cessários.

É realmente muito simples.
Embora muitos estejam preo-

cupados com a despesa ini-
cial de investir em uma so-
lução de formulação, vale ab-
solutamente à pena. Aqui está
o porquê:

PARA IMPRESSÃO E EMBALAGEM:
SOFTWARE INKFORMULATION

O software InkFormulation
(IFS) foi projetado para tintas
offset, flexo, rotogravura e se-
rigrafia. Aqui estão algumas
das coisas que as impresso-
ras, conversores e fabricantes
de tinta adoram na IFS:

l Considera o substrato
ao formular tintas.

l Utiliza os sortimentos e
receitas existentes para eco-
nomizar tempo na reformu-
lação.

l Utiliza sobras de tintas
em novas receitas.

Integra-se com Produção
PantoneLIVE para Impressão
e Embalagem para dados es-
pectrais para formular cores
personalizadas e Pantone, in-

cluindo Ultimate Grey e Ilumi-
nante de 2021.

PARA TINTAS, PLÁSTICOS E

TECIDOS: COLOR IMATCH

Popular para plásticos, re-
vestimentos e têxteis, o Color
iMatch fornece análise de co-
res e formulação de corantes
rápidas e precisas. Também
melhora a eficiência do opera-
dor com interface de usuário
personalizável criar a melhor
experiência para o fluxo de
trabalho. Além disso:

l Gerencia as formu-
lações de cores em uma rede.

l Economiza tempo e re-
duz o desperdício nos proces-
sos de controle de qualidade
do laboratório até a produção.

l Integra-se com Produção
PantoneLIVE para Plástico,
Revestimentos e Têxtil para
dados espectrais para formular
cores personalizadas e Panto-
ne, incluindo Ultimate Grey e
Iluminante de 2021.

Os designers têm acesso
a uma plataforma de cores
exclusiva a partir da qual po-
dem incorporar Ultimate
Gray e Illuminating em seus
arquivos de design. A nova
plataforma Pantone Connect

fornece aos designers aces-
so fácil às Bibliotecas de Co-
res Pantone e ferramentas
de criação de paletas de
qualquer lugar via aplicativo
móvel para iOS e Android,
aplicativo da web e dentro

da Adobe Creative Cloud.
Já o PantoneLIVE Pro-

duction for Plastic, Coatings

and Textile oferece uma co-
leção de bibliotecas de cores
Pantone voltadas para o
produto, atendendo às ne-
cessidades específicas de
fornecedores e fabricantes
de materiais coloridos que
trabalham com plásticos, re-
vestimentos e tecidos.

O X da cor, formulação rápida 

para a cor Pantone de 2021

Pantone Connect e PantoneLIVE 
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S
e pudés-
s e m o s
comparar
a nossa
g r á f i c a

ou empresa de co-
municação visual a
um corpo humano,
poderíamos dizer
que o setor de Ven-
das é um dos
órgãos mais vitais
desse corpo. Afinal,
sem Vendas tería-
mos uma empresa
asfixiada, próxima à
falência.

E uma das gran-
des questões para
qualquer empresário do setor
é: Como vender mais? Como
faço para encontrar clientes
com interesse em fazer letrei-
ros, sinalizações, serviços
gráficos, etc? Separei abaixo
algumas dicas, ações práti-
cas, que podem ajudar o seu
negócio. Espero que goste.
Se você quer saber como ven-
der mais, acompanhe as dicas
que trouxemos no post!

1. OBSERVE SUA CARTEIRA DE

CLIENTES, VERIFIQUE OS ATIVOS

E INATIVOS

Muitas vezes, quando pen-
samos em vender mais, a pri-
meira coisa que vem a nossa
a mente é a busca de novos
clientes. E não tem problema
nenhum nisso, a grande
questão é: será que já esta-
mos explorando todo o poten-
cial dos clientes que estão em
minha carteira? Vamos pen-
sar no seguinte: esse cara
que já é cliente na sua empre-
sa já te conhece, conhece a
qualidade do seu material, sa-
be que você entrega no prazo,
ele até mesmo já tem salvo a
sua conta corrente ou o mais
moderno PIX pra transferên-

cia. Sem dúvidas,
será uma nego-
ciação mais rápida.
Por isso, explore
todas as possibili-
dades deles, en-
xergue as necessi-
dades desse clien-
te e coloque na
mesa tudo que sua
empresa pode
ajudá-lo.

Com o grande
leque que as em-
presas de comuni-
cação visual têm
em seu portfólio,
não tenho dúvidas
que oportunidades

virão. Não se esqueça
também de observar em sua
carteira os clientes inativos,
aqueles que já não compram
de você há algum tempo. Mas
por quê? Porque muitas vezes
ele deixou de comprar de
você por um motivo bobo e
você simplesmente não foi lá
perguntar o que aconteceu,
muitas vezes você deu uma
brecha e seu concorrente foi
lá e abocanhou. Revisite es-
ses caras, telefone, se reco-
necte com eles, pode ter cer-
teza que você encontrará uma
mina de ouro para novas ven-
das.

2. UTILIZE AS MÍDIAS SOCIAIS DE

MODO PROFISSIONAL E

MANTENHA UM FORTE VÍNCULO

COM SEU CLIENTE

Sabemos o quanto o mun-
do online acelerou nos últimos
anos, em especial do início da
pandemia para cá. Pessoas
que só faziam transações por
bancos físicos ou só faziam
compras na loja física, agora
estão migrando para o mundo
online. Isso é até mesmo as-
sustador para alguns, e de-
monstra a necessidade clara

de nos estabelecermos como
empresa no mundo virtual.

É óbvio que a venda pre-
sencial não deixará de existir.
Por outro lado, se quer poten-
cializar as vendas da sua em-
presa, você precisa se estru-
turar no universo online. Utili-
zar sites como Facebook, Ins-
tagram, dentre outros, pode
lhe trazer bons resultados. Ao
passo que você cria a sua
conta, mostra o dia a dia da
sua empresa, publica cons-
tantemente conteúdo relevan-
te e consegue direcionar isso
para o seu público-alvo, você
terá bons resultados, abrirá
novas possibilidades de negó-
cios. Por meio da internet,
conseguimos ter uma relação
de proximidade com o consu-
midor.

l Um site responsivo é
aquele preparado para rece-
ber usuários que estão aces-
sando a internet via dispositi-
vos móveis, como tablets e
smartphones;

l Já o WhatsApp Busi-
ness permite que você venda
como se estivesse conversan-
do com um amigo, pelo pró-
prio app.

3. OFEREÇA ATENDIMENTO

PERSONALIZADO

O atendimento personali-
zado tornou-se realidade e
não é mais um "diferencial"
entre as empresas.

Por isso, uma dica de co-
mo vender mais é prezar pela
comunicação humanizada:

l Chame seu cliente pelo
nome quando mandar e-
mails, SMS e até mesmo
quando estiverem juntos pes-
soalmente;

l Esteja disponível para
atendê-lo quando necessário;

l Mantenha seus dados
de cadastro atualizados;

Novamente, a globali-
zação permite que pequenas,
médias e grandes empresas
ajam dessa forma e atraiam a
atenção do comprador.

4. UTILIZE A VENDA

RECORRENTE E NÃO SE ESQUEÇA

DO PÓS-VENDA

Existem empresas que
precisam de produtos ou ser-
viços mensalmente, ou até
mesmo semanalmente, por
exemplo, indústrias que ad-
quirem rótulos de adesivo, su-
permercados com novos fol-
hetins e diversos outros exem-
plos. O que falta para você
buscar clientes com esse per-
fil? O que você está fazendo
para fidelizar os que já tem
carteira? São clientes que pre-
cisam de um atendimento
Premium, pois facilitam a vida
do vendedor e ajudam a ven-
der mais. Venda realizada?
Ótimo. O próximo passo é fa-
zer com o que o cliente per-
maneça contigo, consumindo
seus produtos e serviços.

A fidelização é um passo
fundamental para quem quer
vender mais. Uma maneira de
fazer isso é investindo em um
bom pós-venda. Afinal, o
cliente volta quando encontra
o que procurava e quando se
sente bem atendido. Entre em
contato com o cliente e certifi-
que-se de que o produto ou
serviço adquirido atendeu
suas expectativas. O cliente
está mais exigente e descon-
fiado daquilo que compra. Ho-
je ele tem a informação na pal-
ma da mão, cabe a você estar
bem preparado e desenvolver
um bom relacionamento com
os seus clientes. Seguindo es-
sas dicas, aplicando no seu
negócio, tenho convicção que
você, meu amigo, vai vender
todos os dias.

Estratégias para Vender Mais

Por Israel Nunes 

Fundador do Sales

Experience DAY e

do CV360,

Empreendedor,

Especialista em

Networking e

Vendas.
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O
s códi-
g o s
Q R ,
c o m -
postos

de pontos pretos
dispostos em um
quadrado sobre um
fundo branco, exis-
tem há mais de
duas décadas, mas
a pandemia de CO-
VID-19 os tornou
mais populares do
que nunca. Isso é
indicado por vários
estudos, como o
que entrevistou cidadãos dos
Estados Unidos e de vários
países europeus e constatou
que 82% os usaram alguma
vez e 72% o fizeram no último
mês.

"Eles já eram usados,
mas não tantas pessoas co-
mo agora, ou pelo menos não
com tanta frequência. O bo-
om tem sido causado pelo
acesso aos cardápios da
indústria hoteleira ", explica
Jordi Serra, professor de
Ciência da Computação, Mul-
timídia e Estudos de Teleco-
municações da Universidade
Aberta da Catalunha (UOC),
que considera que sua gran-
de vantagem é a" facilidade
"De uso em momentos em
que o contato tátil pode repre-
sentar um risco à saúde. Po-
demos consultar as comidas
e bebidas em um bar, aces-
sar as ofertas de um No esta-
belecimento, cadastre-se em
uma página da web cujo con-
teúdo nos interessa ou ainda
acesse uma plataforma de
pagamento para uma com-
pra.

Mas escanear esses códi-
gos com seu celular também
pode causar fraudes ou rou-
bo de dados. "Redirecionam
para páginas web de entida-
des bancárias fraudulentas,

que são cópias das
reais, e obtêm os
dados para poder
entrar e roubar din-
heiro, ou para re-
des sociais, nas
quais podem fazer-
se passar por nós
e pedir um resgate
para devolução
controle das con-
tas, por exemplo ",
avisa a professora,
ressaltando que o
problema de segu-
rança com esse ti-
po de tecnologia é

que" não dá para ver o que
ela representa.

DICAS PARA EVITAR GOLPES
O que os códigos QR fa-

zem é nos direcionar para
uma URL, ou seja, para um
endereço de internet, e é aí
que pode estar o problema.
"Devemos ter cuidado na
sua utilização e desconfiar
se não tivermos a certeza de
que o QR foi gerado pelo
proprietário das instalações
ou pela entidade correspon-
dente", avisa Serra, que
também dá conselhos para
evitar este tipo de fraude. O
primeiro é o local onde esses
símbolos são encontrados.
"É preciso desconfiar total-
mente de quem está em lu-
gares acessíveis a todos,
pois os cibercriminosos po-
dem facilmente ter colocado
um QR", explica o professor
da UOC, que indica a dife-
rença que o QR está dentro
de uma sala ou no caixa de
um banco no rua. Por outro
lado, devemos verificar a su-
perfície onde está impresso,
para descartar que tenham
colado ou colocado um pa-
pel com outro código por ci-
ma. E por último, avisa, te-
mos que configurar o celular
para que ele não abra o en-

dereço da web ou um aplica-
tivo "diretamente". O profes-
sor lembra que a câmera po-
de ser configurada para per-
guntar ao usuário antes de
abrir o conteúdo do código
para ver o endereço. "Se
percebermos que a URL não
está correta ou não é .es, por
exemplo, não devemos abrir
o conteúdo", recomenda.

Os dados apontam que
bares e restaurantes são os
locais onde esses códigos
são mais utilizados, com 44%
dos pesquisados, enquanto
32% no comércio. Embora 7
em cada 10 cidadãos consi-
derem que estes códigos c
facilitam a "vida", o mesmo
número admite estar "preocu-
pado" com a possibilidade de
fraudes. A privacidade é o
que mais desperta preocu-
pação em mais da metade
das pessoas que participa-
ram do estudo, embora 33%
digam que se sentem "abso-
lutamente seguros".

Ataques por meio dessa
tecnologia foram registrados
em diferentes partes do
mundo. Já em 2019, antes
da pandemia, o Laboratório
de Pesquisa da ESET Latin
America alertava que as
contas do WhatsApp haviam
sido sequestradas por meio
de um código QR "e tinham
acesso a todos os contatos,
arquivos e conversas da
conta da vítima". Porque pa-
ra usar este aplicativo no
computador, um símbolo
deste tipo é usado que os ci-
bercriminosos usavam para
roubar dados.

O uso massivo derivado
da crise de saúde causará,
segundo especialistas, mais
crimes desse tipo. A vice-
presidente da empresa de
software Mobileiron, Becca
Chambers, aponta em artigo
que os riscos desses códi-

gos são "muitos e variados"
e alerta: "Precisamos estar
atentos a eles porque todos
nós os escaneamos". Ela e
ela acrescenta: "Eles vão
continuar a crescer em po-
pularidade e temos que pre-
sumir que os hackers vão ti-
rar proveito de suas falhas
de segurança e usá-los para
organizar ataques."

ELES AJUDARAM A PARAR O

CORONAVÍRUS

Mas nem tudo é perigoso,
mas esses códigos evitaram
o contato físico e as superfí-
cies e, assim, tornaram a vida
de muitas pessoas mais se-
gura e até ajudaram na de-
tecção do coronavírus. Na
China, mais de 90% da popu-
lação usava um sistema de
código de cores para monito-
rar o COVID-19 e também
era aplicado para transporte,
em restaurantes ou elevado-
res, bem como para facilitar o
acesso a locais como a Dis-
neylândia ou para pagar im-
postos.

O criador dessa tecnolo-
gia, nascido há mais de duas
décadas, Masahiro Hara, fi-
cou "surpreso" que seu códi-
go seja usado "para melhorar
a segurança das pessoas".
Em entrevista, ele reconhece
que foi criado com foco na
economia: "Nunca pensamos
que pudesse ser usado para
algo assim". Mas o fato é que
a pandemia causou um au-
mento que continuará ao lon-
go do tempo, segundo espe-
cialistas. Os dados do Google
Trends entre abril e junho
deste ano mostram como os
conceitos relacionados a es-
ses códigos cresceram mais
de 200% e a previsão do
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) é de que esse setor
cresça, até 2027, em média
8,7 %.

Dicas para usar códigos QR com segurança

Jordi Serra

Professor dos

Estudos de Ciência

da Computação,

Multimídia e

Telecomunicações

da UOC.
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Druckmaschinen

AG (Heidelberg)

está iniciando a fa-

se piloto de sua

plataforma digital para a

indústria gráfica Zaikio, lança-

da neste verão, em colabo-

ração com a gráfica Meinders

& Elstermann GmbH & Co.

KG (M&E) e o fabricante líder

de papel Sappi.

O Zaikio permite que as

impressoras se conectem

com os fornecedores auto-

maticamente, fornecendo

uma ponte entre os sistemas

de TI da impressora e seus

fornecedores. M&E e Sappi

usarão a plataforma para oti-

mizar seu processo de aqui-

sição de papel digital. Os pe-

didos de M&E serão compila-

dos no sistema de gestão de

informação (MIS. No caso,

Prinect Business Manager), e

serão sempre registrados co-

mo pedidos com preços atua-

lizados. Após a aprovação da

equipe de compras, esses

pedidos serão transferidos di-

retamente para o sistema

ERP da Sappi, que fornecerá

ao sistema de pedidos infor-

mações sobre disponibilida-

de e opções de entrega. To-

do esse processo estabelece

a base para pedidos total-

mente automatizados envol-

vendo vários fatores, como

consumo atual de papel ou

níveis de estoque. Como

cliente piloto, o M&E fornece

feedback constante, o que é

de vital importância para con-

tinuar o desenvolvimento da

plataforma Zaikio.

No futuro, o processa-

mento da compra de papel

por meio do Zaikio será ape-

nas uma etapa inicial. A em-

presa busca usar a digitali-

zação para melhorar todos os

processos de compras em

impressoras, especialmente

para consumíveis como tintas

e chapas. Zaikio conecta for-

necedores com seus clientes

ou empresas de impressão

sem ter nenhuma partici-

pação comercial ativa.

As gráficas e fornecedo-

res podem aprender sobre to-

das as possibilidades do "Zai-

kio Procurement" e se regis-

trar para uma versão beta em

www.zaikio.com/procure-

ment. Zaikio dará a todos os

usuários registrados acesso

à plataforma de compras e,

passo a passo, os ajudará a

começar.

Disponibilidade

global de ONYX 21

de Onyx Graphics

Onyx Graphics, Inc. anunciou a dispo-

nibilidade global de ONYX 21, a versão

mais recente de software da empresa.

ONYX 21 apresenta um novo fluxo de tra-

balho visual através do Swatch Books 2.0

para impressão, digitalização, iteração e

relatórios sobre a correspondência de co-

res ideal, com opções para adicionar co-

res especiais no modo de impressão com

um clique. Mapas intuitivos de painel em

PDF otimizam os fluxos de trabalho do

painel e ajudam a orientar a montagem

com a capacidade de produzir mapas de

painel antes, durante ou depois da im-

pressão e podem ser automatizados

usando o ONYX Quick Sets. Os novos re-

cursos de impressão dinâmica de etique-

tas do ONYX 21 oferecem ferramentas

inovadoras para impressoras e oferecem

flexibilidade para se conectar às ferramen-

tas de negócios existentes.

Heidelberg testa sua nova plataforma Zaikio

A Kodak anunciou

o lançamento das so-

luções de negócios

Kodak Prinergy On Demand. A Kodak

colaborou com os principais fornece-

dores de software, incluindo Micro-

soft, PrintVis e VPress, para criar uma

das primeiras soluções de software

abrangentes para todos os aplicativos

e impressoras de qualquer tamanho.

As soluções de negócios Prinergy

On Demand da Kodak fornecem so-

luções escaláveis, automatizadas e

abrangentes que atendem aos requi-

sitos do pedido ao pagamento e com-

pra ao pagamento. Essas novas so-

luções ajudam os impressores a ge-

renciar todos os seus processos de

negócios de maneira confortável,

contínua e eficiente, eliminando a

complexidade e os custos de inte-

gração, atualização e manutenção de

vários produtos de software indepen-

dentes e específicos do fornecedor.

As soluções de negócios Prinergy

On Demand combinam

todas as funcionalida-

des dos sistemas Office

e CRM, ERP e MIS com as soluções

de fluxo de trabalho de produção,

web-to-print e colaboração PRinergy

On Demand em uma única platafor-

ma de soluções totalmente integra-

das. e baseado em nuvem. Este soft-

ware de última geração está hospe-

dado no Microsoft Azure, que oferece

segurança e os mais altos níveis de

disponibilidade. A Kodak aprimorou o

software com recursos analíticos e de

IA específicos do setor e lida com in-

tegração, administração de TI e ma-

nutenção contínua por meio de ser-

viços gerenciados em tempo real. O

componente ERP / MIS específico

para impressão baseado no Microsoft

Dynamics 365 Business Central é um

desenvolvimento do PrintVis, enquan-

to o VPress trouxe a web-to-print, vitri-

ne de e-commerce avançada e fun-

cionalidade de criação VDP.

Kodak e Microsoft com colaboração 
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N
a Kyo-
cera, es-
t a m o s
cientes
do po-

der dos dados no
mundo dos negó-
cios. A digitalização
tornou-se um as-
pecto fundamental
para que qualquer
tipo de organização
seja competitiva. Di-
to isso, o coronaví-
rus acelerou a im-
plementação de
tendências emergentes, como
mobilidade e soluções digitais,
em um ritmo alucinante.

Em apenas alguns meses,
passamos de dias inteiros no
escritório a trabalhar remota-
mente. Antes da pandemia,
muitas empresas não consi-
deravam o teletrabalho em
suas estratégias de gestão de
pessoal e, dadas as cir-
cunstâncias, tiveram que de-
senvolver um plano de con-
tingência em tempo recorde.
Superado o impacto inicial,
começaram as decisões rápi-
das e agora surge o óbvio: pa-
ra que o teletrabalho funcione
é necessário que as equipas
tenham a tecnologia adequa-
da. Ou seja, que a equipe pos-
sa trabalhar não só com con-
forto, mas, acima de tudo,
com segurança.

Portanto, a percepção do
teletrabalho mudou e essa
mudança é drástica. Mas o te-
letrabalho veio para ficar, o
que significa que será, a partir
de agora, uma vantagem
competitiva para as empresas
que sabem se adaptar corre-
tamente e ser versáteis.

Porém, toda mudança traz
riscos, e o principal deles é a
segurança cibernética. O tele-
trabalho é uma nova porta de
entrada para hackers.

Vamos usar um exemplo
simples e compreensível para

todos: a informação
de uma empresa
passou de protegi-
da por um sistema
central para um am-
biente doméstico,
onde Os roteadores
não são, em geral,
preparados para
um uso profissional
que garanta a segu-
rança das infor-
mações que são re-
cebidas e enviadas
do posto de teletra-
balho. Os riscos se

multiplicam exponencialmente
quando se trabalha em casa.

Um hacker procura vulne-
rabilidades e seu objetivo é
causar danos incalculáveis
em algumas ocasiões, espe-
cialmente quando falamos so-
bre perda ou sequestro de da-
dos. Isso sem falar no prejuízo
em termos de custos e repu-
tação empresarial. Portanto, o
dilema é complexo: os fun-
cionários têm que ter acesso à
informação para trabalhar e,
ao mesmo tempo, você tem
que estar ciente da ameaça
que isso representa se não
houver medidas preventivas.

É neste ponto que os de-
partamentos de TI desempen-
ham um papel fundamental na
segurança das comunicações
e na troca de dados, quer os
funcionários voltem ao escritó-
rio ou sejam estabelecidos
sistemas híbridos.

Mas temos que ser realis-
tas, pois não é possível inves-
tir em todas as tecnologias
disponíveis. Os departamen-
tos de TI terão que garantir a
segurança, mas estão dentro
do orçamento; Terão que ser
ágeis na implantação e exe-
cução de processos digitais e
para isso precisarão de rela-
cionamentos sólidos com
seus fornecedores. E lidar
com novas plataformas, siste-
mas e tecnologias não é uma

questão menor.
Assim, em um cenário de

redução de custos e aumento
da demanda, enquanto o con-
hecimento é cada vez mais
especializado, a terceirização
de serviços de TI inevitavel-
mente se acelerará

Em todos os tempos de
complexidade e incerteza,
sem exceção, é necessário
apegar-se a valores elemen-
tares: diligência e motivação.
Ambos foram fundamentais
para os profissionais do de-
partamento de TI da Kyocera
Document Solutions America,
que conseguiram enfrentar o
desafio do teletrabalho sem
interrupções, com segurança
e sem incidentes relevantes
para o negócio.

Além disso, alguns proje-
tos foram acelerados, como a
introdução do pagamento onli-
ne, o lançamento do processo
digital de contas a pagar e um
processo de reclamação de
despesas sem papel. Nesse
ínterim, reforçamos a segu-
rança dos sistemas e aprimo-
ramos nossa nuvem, reduzin-
do a necessidade de usar
VPN para acessar platafor-
mas de trabalho. E, do ponto
de vista externo, a divisão
Serviços de Tecnologia da In-
formação ampliou a oferta de
produtos e serviços para aten-
der ao aumento da demanda
e às novas necessidades
apresentadas pelo mercado.

Hoje, grande parte de nos-
sa atenção está voltada para
fluxos de trabalho digitais. Há
anos trabalhamos com eles
porque o mundo dos negócios
exigia a transformação digital
e, no fundo, o que eles exi-
giam era uma melhoria na agi-
lidade e eficiência dos proces-
sos. Devo dizer que algumas
empresas, principalmente as
menores, ficaram relutantes
porque entenderam que o im-
pacto seria mínimo em com-

paração com o investimento
necessário.

Bem, agora essas empre-
sas mudaram para formatos
de trabalho híbridos e preci-
sam de processos digitais
contínuos, onipresentes e
contínuos. Porque não há
mais como uma nota fiscal,
um contrato ou um compro-
vante de despesas circular fi-
sicamente pelo escritório. E é
aqui que os colaboradores de
confiança se destacam e de-
monstram sua expertise, por-
que as operações de uma em-
presa não podem representar
um risco.

Estamos testemunhando o
momento que almejamos há
mais de uma década: clientes,
funcionários e organizações
interagem on-line de forma
formidável, mais conectados
do que nunca, proporcionan-
do um enorme acervo de in-
formações que, sem dúvida,
ajudam muito na tomada de
decisões de negócios mais
fortes. E neste sentido, na
Kyocera levamos muito a sé-
rio o valor da informação, pois
a sua correta gestão acaba
por se transformar em conhe-
cimento corporativo, e essa é
a transformação genuína, a
obtenção de receitas com a
melhoria de processos.

Não ha alternativa. A era
digital exige que sejamos pro-
ativos e flexíveis. As empre-
sas que conseguirem adaptar
nossos sistemas e proteger a
informação terão um futuro
estável e estarão preparadas
para enfrentar novos e ambi-
ciosos objetivos.

É por isso que, ao mesmo
tempo que nos adaptamos ao
novo normal, os departamen-
tos de TI adquirem o protago-
nismo que lhes corresponde,
não só do ponto de vista técni-
co ou operacional, mas
também do ponto de vista téc-
nico ambiente de negócios.

O papel dos departamentos de TI nos escritórios pós COVID-19

Por Óscar Sánchez

Presidente e CEO

da Kyocera

Document

Solutions America



LLaa  PPrreennssaa

PRINT
documental

16

A RISO anuncia o lançamento da nova série

ComColor FT, uma gama de jato de tinta de alta ve-

locidade de até 140 páginas por minuto em cores.

Um dos objetivos era projetar e desenvolver pro-

dutos que tivessem o menor impacto ambiental ao

longo de seus ciclos de vida. As impressoras a jato

de tinta RISO não geram calor ou ozônio durante a

impressão, como as máquinas de toner, criando um

ambiente de trabalho mais saudável.

A série FT incorpora um alimentador de papel

opcional para atender às extensas necessidades

dos clientes, aumentando substancialmente a capa-

cidade de alimentação em 2.000 folhas (formato

A4), bem como um novo finalizador com maior pro-

dutividade e funções aprimoradas. Junto com isso,

uma melhoria na velocidade e imagem para maxi-

mizar a reprodução de cores.

Principais características da série FT

Eco-sustentável

l Baixo consumo de energia: economia de energia

l Sem toner: Sem emissão de substâncias tóxicas

l Baixo consumo de recursos: Menor despesa

Mais versátil e rápido

l Alta velocidade de até 140 ppm: alta produtividade

l Confiabilidade: Baixa taxa de incidentes

l Acessibilidade: Simples e intuitiva

A
Canon anuncia as últi-

mas novidades em sua

linha de equipamentos

remanufaturados: a série

imageRUNNER ADVAN-

CE 4200 EQ80 e a imageRUNNER

ADVANCE 6275i EQ80. Esses mo-

delos não só adotam os padrões de

máxima segurança e produtividade,

mas ajudam as empresas a atingir

seus objetivos de sustentabilidade,

ao mesmo tempo que oferecem os

níveis de confiabilidade e qualidade

dos equipamentos de próxima ge-

ração da Canon. Segundo dados

das Nações Unidas, em 2019 foram

gerados mais de 50 milhões de to-

neladas de lixo eletrônico em escala

global e, se a tendência atual conti-

nuar, tudo indica que em 2050 a ci-

fra de 120 milhões de toneladas

será atingida. Enquanto as empre-

sas em todos os países tentam res-

ponder a esses desafios definindo

suas próprias metas e cotas de sus-

tentabilidade, a nova oferta da Ca-

non permite que essas metas sejam

cumpridas sem comprometer a qua-

lidade, segurança ou funcionalidade.

Na linha EQ80, os modelos mais

vendidos do mercado são totalmen-

te desmontados e remanufaturados

utilizando até 80% das peças usa-

das após serem submetidos a ex-

tensas limpezas e testes. Como re-

sultado, esses dispositivos remanu-

faturados são transformados em no-

vos equipamentos a cada processo,

mas com 80% menos matéria-prima

e 80% menos emissões de dióxido

de carbono em comparação com

produtos recém-fabricados. Os no-

vos modelos apresentam velocida-

des de impressão de até 45 ppm pa-

ra o EQ80 4200 e 75 ppm para o

EQ80 6275i.

RISO anuncia o lançamento

da nova série ComColor FT
Canon apresenta nova série de

multifuncionais remanufaturados

A Ricoh lançou a impres-

sora RICOH Pro Z75, seu sis-

tema de jato de tinta de ali-

mentação de folhas soltas

B2. Esta impressora desen-

volvida pela Ricoh de última

geração foi projetada para

ajudar as empresas a al-

cançar novos patamares em

produtividade, qualidade de

imagem e custos operacio-

nais.

Mais do que nunca, as

gráficas comerciais buscam

expandir sua gama de apli-

cações e atender de maneira

econômica à crescente de-

manda por tiragens curtas.

Nesse sentido, a flexibilidade

de materiais e custos opera-

cionais competitivos são fato-

res determinantes. Aqueles

que procuram produtividade

excepcional, facilidade de

uso e versatilidade de mídia,

seja em papéis offset revesti-

dos, não revestidos ou trata-

dos para jato de tinta, com

um dos custos operacionais

mais baixos de sua classe, se

beneficiarão do design es-

tratégico do RICOH Pro Z75.

A RICOH Pro Z75 apro-

veita a tecnologia de seca-

gem extremamente eficiente

da Ricoh, impressão automá-

tica em frente e verso, trans-

porte confiável de papel e

uma nova arquitetura de con-

trolador DFE para fornecer al-

tos níveis de produtividade e

velocidade. A exclusiva ca-

beça de impressão, tinta

aquosa e tecnologia de ta-

manho de gota dinâmico da

Ricoh combinam com a quali-

dade de imagem offset, al-

cançando uma solução que

excede as expectativas dos

clientes de impressoras mais

exigentes.

O RICOH Pro Z75 foi de-

senvolvido desde o início por

especialistas da Ricoh para

permitir que os impressores

busquem novas oportunida-

des com total confiança, com

base nos mais de 40 anos de

experiência em jato de tinta

da empresa e na cultura de

inovação transformacional da

empresa, coletados no pró-

prio slogan da empresa: Hen-

kaku.

O RICOH ProTM Z75 B2 está aqui para pequenas tiragens
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res de

s e r -
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de impressão que

podem dizer "sim"

para praticamente

qualquer trabalho

estão em uma po-

sição vantajosa ho-

je. O sistema de im-

pressão digital KO-

DAK NEXFINITY

ajuda as impresso-

ras a fazer isso. NEXFINITY

apresenta-se como uma so-

lução irresistível para impres-

sores que procuram um siste-

ma de impressão digital a co-

res eficiente, flexível e robus-

to para folhas. Ele permite

custos operacionais competi-

tivos em comparação com o

offset médio e imprime até

400% mais páginas por mês

do que os sistemas de im-

pressão digital concorrentes.

ELEVANDO OS PADRÕES DE

QUALIDADE E CONSISTÊNCIA DE

IMPRESSÃO

O sistema de impressão

digital NEXFINITY foi projeta-

do para desempenho máxi-

mo, com velocidades de pro-

dução de até 152 páginas A4

por minuto. Ele funciona com

sua impressão única frente e

verso na mesma margem,

que garante um registro oti-

mizado de frente para trás e

entre os lados das folhas im-

pressas. Ao imprimir a 1200 x

1200 dpi nas configurações

Ultra, o sistema de impressão

aproveita a tecnologia Dyna-

mic Imaging da Kodak com

256 níveis de densidade por

pixel. A tecnologia de ima-

gem dinâmica otimiza auto-

maticamente as imagens em

tempo real usando algoritmos

de pontilhamento

computacional pro-

prietários que são

aplicados onde são

necessários, mes-

mo em pequenas

áreas nas ima-

gens. Juntos, es-

ses algoritmos de

triagem avançados

e o sistema de im-

pressão de alta re-

solução da NEXFI-

NITY reforçam o

controle da nitidez

dos pontos, melhorando a

qualidade e a consistência

em longas tiragens. Todos

esses recursos permitem que

a NEXFINITY forneça quali-

dade de impressão em cores

excelente e consistente que

rivaliza (ou até supera) o off-

set e ajuda as impressoras a

aumentar a satisfação do

cliente.

CMYK DE BAIXO CUSTO MAIS

UMA VARIEDADE DE MELHORIAS

DIGITAIS

O sistema de impressão

suporta uma variedade ex-

cepcional e versátil de tipos

de substrato, espessuras de

substrato (máx. 24 pt / 610

mícrons) e tamanhos de folha

(máx. 356 x 1295 mm com

um alimentador de pilha pro-

funda para folhas longas). Ele

também oferece uma gama

incomparável de opções para

aprimoramento de impressão

digital em seu quinto corpo de

construção. Os proprietários

de NEXFINITY podem escol-

her entre doze soluções de

quinto corpo padrão para

aprimorar a impressão digital

em linha com tintas espe-

ciais, cores especiais perso-

nalizadas e acabamentos

fosco e acetinado. Essas vá-

rias opções incluem: vermel-

ho, verde e azul como cores

adicionais para expandir a

gama de cores; tinta seca di-

mensional transparente para

impressão dimensional tátil;

tinta seca transparente para

uma camada superior total ou

parcialmente transparente;

tinta seca dourada para im-

pressionantes efeitos doura-

dos; met tinta seca transpa-

rente Alica para efeitos metá-

licos como prata, bronze ou

cobre ou para simulações de

papéis perolados; e tinta

branca opaca para opacidade

superior em uma passagem e

aplicações incríveis em subs-

tratos transparentes ou colori-

dos. Com esses efeitos de im-

pressão exclusivos, as im-

pressoras podem melhorar a

comunicação com o cliente e

garantir trabalhos de geração

de receita mais elevados.

O CONSOLE DE CONTROLE

DIGITAL AUMENTA A

EFICIÊNCIA DO

PROCESSAMENTO DO TRABALHO

E OTIMIZA A PRODUTIVIDADE

O Digital Control Console

(DFE) da NEXFINITY usa o

Adobe PDF Print Engine (AP-

PE) e é projetado para explo-

rar os vários recursos do sis-

tema de impressão, com uma

interface intuitiva que acelera

o tempo de máquina. Ele ofe-

rece flexibilidade operando

como uma estação de pré-

impressão independente e

completa, com recursos de

imposição, trapping, geren-

ciamento de cores, especifi-

cação e gerenciamento de

trabalhos e relatórios. Além

disso, o console de controle

digital permite o fluxo de tra-

balho automatizado usando

JDF e JMF, oferecendo su-

porte a uma variedade de so-

luções, incluindo o fluxo de

trabalho PRINERGY da Ko-

dak, líder do setor. Um rápido

processo de extração de apli-

cativos de pequenas tiragens

e com grande quantidade de

imagens, bem como trabal-

hos complexos e variáveis,

cria sempre um sistema de

impressão NEXFINITY alta-

mente produtivo.

Da mesma forma, níveis

ótimos de produtividade e

disponibilidade de produção

são alcançados para o siste-

ma de impressão digital NEX-

FINITY graças ao modelo de

componentes que podem ser

substituídos pelo operador;

permite que a equipe de im-

pressão maximize a disponi-

bilidade, mantendo o sistema

de impressão em plena capa-

cidade e realizando a manu-

tenção de forma independen-

te, sem ter que esperar pelo

técnico de serviço.

Todos esses recursos do

NEXFINITY produzem a mais

ampla variedade de trabalhos

de alta qualidade e altamente

personalizados. 

Sistema de impressão digital KODAK NEXFINITY -

Versatilidade que ajuda as impressoras a dizer 'sim'

Por Jeff Zellmer

Vice-presidente de

vendas globais e

estratégia, Eastman

Kodak Company
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Estas são algumas das

aplicações típicas do sistema

de impressão: material de

marketing colateral (brochu-

ras, kits de vendas, cartões de

visita), mala direta (material de

apoio postal, cartões postais,

documentos transpromocio-

nais), edições de curta tiragem

(livros, manuais, livros ilustra-

dos), álbuns de fotos, calendá-

rios, catálogos, manuais, ma-

teriais de ponto de venda (car-

tazes, expositores de balcão,

etiquetas para prateleiras, ca-

pas de prateleiras) e até em-

balagens (cartão e etiquetas).

Além disso, graças à enorme

versatilidade do NEXFINITY,

as impressoras podem res-

ponder às novas tendências

do mercado e aumentar suas

vendas a qualquer momento,

adicionando mais aplicativos

ao seu portfólio.

COMO AS IMPRESSORAS OBTÊM

SUCESSO COM O SISTEMA DE

IMPRESSÃO DIGITAL

NEXFINITY
NEXFINITY é o comple-

mento perfeito para impres-

soras offset e / ou prestado-

res de serviços digitais que

desejam expandir seus

portfólios com aplicações

criativas de alta margem e

oferecer um serviço mais rá-

pido, conforme confirmado

por diversos usuários espe-

cializados em diferentes áre-

as. Por exemplo, a Impres-

sions Printing recentemente

se tornou a primeira empresa

de impressão no Canadá a

apresentar um sistema de im-

pressão digital NEXFINITY.

Questionado sobre as razões

para escolher este sistema

de impressão específico,

Cory Stuart, Presidente da

Impressions Printing, respon-

deu: "Estávamos procurando

uma solução que pudesse

nos ajudar a nos diferenciar

ainda mais em termos de ve-

locidade e qualidade; NEXFI-

NITY nos permitiu aumentar

nosso volume de produção e,

ao mesmo tempo, melhorar a

satisfação do cliente. "

Na Alemanha, o produtor

de calendários Eckenfelder

transferiu uma parte consi-

derável de seu volume de im-

pressão de offset para o sis-

tema de impressão NEXFI-

NITY. Daniel Eckenfelder, Di-

retor Executivo, afirma: "Que-

remos ser capazes de produ-

zir tudo digitalmente, sem li-

mitar as restrições técnicas.

Estávamos procurando um

sistema de impressão que

pudesse substituir o offset.

NEXFINITY faz quase tudo e

é um sistema de impressão

digital que funciona com uma

fluidez excepcional. "

Da mesma forma, para

L&D Mail Masters de New Al-

bany, Indiana, NEXFINITY foi

um grande salto em frente

nas capacidades de im-

pressão. "O principal motivo

da mudança para a Kodak foi

a confiabilidade, tanto de cor

quanto de disponibilidade. O

sistema de impressão NEX-

FINITY opera 24 horas por

dia e tem um desempenho

extremamente bom ", disse

Diane Fischer, presidente e

CEO da empresa. "Trabalha-

mos com todos os tipos de

papel, desde papéis internos

de 90 a 165 g / m², até papéis

de capa de 120 a 165 g / m².

A flexibilidade desse aliado

perfeito e confiável é real-

mente incrível. "

D
iante da crescente

digitalização de

empresas como

resultado da

eclosão da pande-

mia, a Canon fortaleceu seus

serviços digitais e de terceiri-

zação, com o objetivo de ofe-

recer uma gestão abrangente

e otimizada da impressão. A

área de Canon Business Ser-

vices (CBS) oferece soluções

inovadoras de impressão e

gestão de documentos para

todas as empresas: desde a

integração de uma plataforma

em nuvem para a virtuali-

zação de serviços de digitali-

zação, até à implementação

de tecnologias para se adap-

tar às constantes alterações

regulamentares. Além disso, a

implantação em um ambiente

deslocado e as capacidades

de smart shoring são facilita-

das, o que, dentro da corrente

de globalização em que vive-

mos, representará um avanço

em qualquer empresa.

Neste sentido, a Canon

CBS fala de três linhas funda-

mentais sobre as quais gira o

eixo de negócio do departa-

mento: Impressão, Digitali-

zação de Processos (Out-

sourcing de Processos Docu-

mentais) e Serviços Digitais.

Esses dois últimos serviços

experimentaram um cresci-

mento notável, pois desde o

início da pandemia cresce-

ram cerca de 10%.

Relativamente aos ser-

viços DPO, a Canon gere to-

do o processamento digital

integral dos documentos co-

merciais do cliente, tais como

facturas, guias de remessa,

contratos, comunicações,

etc. Por outro lado, a Canon

mantém um forte compromis-

so com os serviços digitais,

que combinam pessoas e

tecnologia. A empresa é res-

ponsável por pesquisar, clas-

sificar, filtrar e validar auto-

maticamente todas as infor-

mações de um processo de

negócio. Para o seu desen-

volvimento, a Canon dispõe

de um centro de processa-

mento próprio de 500 m2,

equipado com os recursos

humanos e técnicos para o

fazer.

A pandemia causou mu-

danças notáveis nos modelos

usuais de trabalho, incluindo

serviços de impressão. Uma

realidade à qual a Canon Bu-

siness Services também se

adaptou, oferecendo uma so-

lução que consiste em resol-

ver qualquer necessidade de

impressão, independente-

mente do meio e formato,

através de um portal web. Es-

te sistema possibilita um "ca-

rrinho de compras inteligen-

te" que permite selecionar o

serviço de impressão que ca-

da empresa necessita.

Canon fortalece seus serviços digitais



LLaa  PPrreennssaa

PRINT
documental

20

A
Konica Minolta

anuncia o lança-

mento de uma no-

va linha de impres-

soras versáteis de

produção digital em cores, a

série AccurioPress C4080. Os

novos recursos da série Accu-

rioPress C4080 incluem várias

opções de acabamento em lin-

ha, ajustes de qualidade auto-

matizados em tempo real e flu-

xos de trabalho simplificados

que se integram perfeitamente

aos aplicativos de software.

AccurioPress C4080 ro-

dando a 81 páginas por minu-

to, AccurioPress C4070 (71

ppm) e AccurioPrint C4065

(66 ppm) são os respectivos

sucessores das versões

C3080, C3070 e C3070L.

Com as entregas começando

agora, a série AccurioPress

C4080 oferece uma transição

fácil para a impressão digital e

inclui novos recursos impor-

tantes que permitem produtos

de impressão prontos para

uso para impressoras comer-

ciais e CRD de alto volume.

A série AccurioPress

C4080 oferece processamen-

to completo de mídia e supor-

te aprimorado de mídia espes-

sa para uma ampla variedade

de tipos de mídia, incluindo

papel revestido e em relevo

simples e duplex de até 360 g

/ m2. A impressora processa

folhas de papel de um lado

com 1.300 mm de compri-

mento e 864 mm no modo de

impressão duplex. Um novo

sensor de papel opcional cal-

cula a gramatura e o tipo do

papel, enquanto a funcionali-

dade de impressão de envelo-

pe e o suporte para apli-

cações de papel em relevo fa-

zem parte do pacote padrão.

Uma ampla gama de aca-

bamento e outras funções

também são oferecidas, além

de criação de livretos, gram-

peamento, encadernação per-

feita e encadernação com fio.

O TU-510 da Konica Minolta,

o primeiro finalizador de corte

em linha do mundo, introduzi-

do com sucesso com a im-

pressora de produção de alto

volume AccurioPress C14000,

agora está disponível para a

série AccurioPress C4080. O

TU-510 é um cortador de qua-

tro bordas e dobrador que per-

mite acabamento sem mar-

gens para banners, brochuras,

mala direta e opções de corte

de cartão de visita dedicado.

As máquinas apresentam

configuração simples, caminho

de papel confiável e produtivi-

dade de até 4.399 páginas A4

por hora, juntamente com esta-

bilidade de imagem automati-

zada. O IQ-501 Intelligent Qua-

lity Care exclusivo da Konica

Minolta oferece ajuste automá-

tico e em tempo real de cor e

registro e criação de perfil sem

a necessidade de conhecimen-

to especializado. Isso reduz o

tempo de entrada e os erros.

Outros recursos simples-

mente eficientes incluem line-

arização de motor automatiza-

da, registro duplex automati-

zado, perfil automatizado e

uma função de purga. A série

AccurioPress C4080 também

utiliza a tecnologia avançada

de processamento de cores

da Konica Minolta, o processo

Screen Enhancement Active

Digital (S.E.A.D). Isso combi-

na uma série de inovações

técnicas para garantir uma re-

produção de cores excepcio-

nal em velocidade máxima.

A Konica Minolta oferece

seus próprios controladores

com o IC-609 para o Accurio-

Press C4080 e AccurioPress

C4070, e o IC-607 para o

C4065. Outros drivers de ter-

ceiros incluem o Fiery Image

Controller IC-419 interno ou o

Fiery Image Controller IC-317

externo. A série AccurioPress

4080 também se beneficia do

AccurioPro Suite, o poderoso

conjunto de soluções digitais

da Konica Minolta para im-

pressão profissional, uma das

ferramentas mais versáteis e

poderosas do setor para otimi-

zar operações de impressão e

fluxos de trabalho.

Konica Minolta lança série AccurioPress C4080

Canon bate um recorde 

do Guinness

A Canon entrou no Guinness World Book of Re-

cords ao conseguir a impressão digital da fotografia

mais longa do mundo, com quase 110 metros de com-

primento. Apesar do clima adverso, a Canon superou

o desafio com sua impressora fotográfica imagePRO-

GRAF PRO-6100. Por 16 horas seguidas e mesmo

sob o frio, chuva e neve, ele conseguiu imprimir a foto

digitalmente. O ano mais longo do mundo com 109,04

metros de comprimento, ininterrupto.



http://printlat.com/
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Por: Digidelta

N
uma altura em que

as casas de moda

estão a repensar o

formato e a época

das colecções, o

futuro da produção têxtil digital

é promissor para quem pre-

tende ir ao mercado e para

quem procura peças persona-

lizadas. As microfábricas che-

garam e não precisam das

passarelas como centro das

atenções. Os processos são

mais ágeis e sustentáveis e a

impressora TS55-1800 é um

dos equipamentos da Mimaki

que mais se destaca na hora

de imprimir.

A evolução da produção

têxtil digital entrou em uma no-

va era em que as peças são

feitas sob medida por meio de

processos mais ágeis e sus-

tentáveis. Boas notícias para

estilistas e demais profissio-

nais que desejam se integrar a

esse mercado, para consumi-

dores que gostam de produtos

exclusivos roupas e deco-

rações, e para o planeta que

aplaude o consumo mais mo-

derado e o desperdício reduzi-

do.

UM NOVO CONCEITO:
MICROFÁBRICAS

A mentalidade das pesso-

as mudou nos últimos anos e

as grandes marcas começa-

ram a dividir os holofotes com

as microfábricas. Um conceito

que tem como palavra de or-

dem a individualização e que

não se deixa enganar pela

noção de "micro", pois pode

ser adotado por empresas de

todos os portes, desde um pe-

queno estúdio até uma fábrica.

A noção de "micro"

da palavra microfábri-

cas está associada ao

formato das linhas de

produção, compostas

por recursos humanos

mais especializados e

recursos materiais

mais avançados. A au-

tomação, digitalização e inter-

conectividade dos equipa-

mentos aceleram e rentabili-

zam todo o processo, tornan-

do as microfábricas uma re-

ferência para as "fábricas inte-

ligentes" que muitos associam

à Indústria 4.0 (Quarta Revo-

lução Industrial).

O modelo foi apresentado

em Frankfurt no ano passado

durante a feira Texprocess e

outros eventos do setor (pre-

sencial e online). São cinco

etapas que distanciam a ideia

de materialização, começan-

do pelo design, onde amos-

tras físicas dão lugar a mode-

los virtuais e simulações 3D.

As novas peças ganharam

forma em muito pouco tempo

depois de passar pelas fases

de estamparia, corte, costura

e estampagem.

PERSONALIZAÇÃO EM
MICROFÁBRICAS

A abordagem de customi-

zação do produto final pode

fazer a produção em massa

"demodé"? Não temos res-

posta para essa questão,

porém os tempos estão mu-

dando e muitos profissionais

começam a se questionar:

"Responder ao mercado com

quantidade ou qualidade?

Qualidade, claro, mas ... co-

mo? "

A resposta está nas mi-

crofábricas e na hipótese de

lotes menores ou peças "sob

demanda" com baixos custos

de produção e poucos mate-

riais excedentes. Para quem

pretende se lançar no merca-

do, esta possibilidade é um

"must have", pois permite

apresentar exclusividade cria-

tiva e apoio personalizado

sem preços exorbitantes.

Os detalhes fazem toda a

diferença e a qualidade não é

mais "riscada" com pressa,

mas "reforçada" com o uso de

tecnologia de ponta e tintas

certificadas. Razões imperio-

sas que tornam as microfábri-

cas e os equipamentos de-

senvolvidos pela Mimaki "na

moda" nos processos de re-

vestimento, impressão, vapo-

rização e lavagem.

MIMAKI COM A RESPOSTA CERTA

PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL

A resposta tecnológica às

microfábricas está completa e,

na fase de impressão, a equi-

pe da Mimaki TS55-1800 "pre-

enche a lacuna" com diferen-

tes "estilos" de negócios. Para

saber estabelecer uma

tendência, primeiro você tem

que saber, por isso compartil-

hamos dicas valiosas sobre

esta impressora de subli-

mação têxtil.

A velocidade máxima al-

cançada é de 135m2 / he está

equipada com rolo de papel

automático após impressão

com barra tensora, se-

cador externo que au-

menta a capacidade de

secagem em 30% e sis-

tema de suporte para

mini rolo jumbo com

2500m. A altura das ca-

beças de impressão po-

de ser ajustada para

usar papéis de transferência

mais finos e as impressões po-

dem ter até 1,9 m de largura.

As cores são um fator cha-

ve e as tintas SB610, alimen-

tadas em granéis de 2 ou 10 li-

tros por cor, são diferenciadas

por preços competitivos, inú-

meras configurações, alta

densidade, opções de amare-

lo fluorescente e rosa, certifi-

cação OEKO-TEX segura em

contato com os tecidos com a

pele, menos espessura e me-

nos spray de tinta durante a

transferência na calandra.

A equipe também "mode-

la" as microfábricas com vá-

rios sistemas que permitem

suavizar as gradações de co-

res (Variable Dot), passando

automaticamente de um fras-

co de tinta vazio para um

cheio (UISS), detectando bi-

cos entupidos e substituindo-

os (NCU e NRS), reduzindo o

efeito de bandas (MAPS4) e a

redução do número de limpe-

zas das cabeças de im-

pressão (Wiper).

Resumindo, com o equipa-

mento Mimaki TS55-1800 na

linha de produção, as tendên-

cias em roupas, incluindo rou-

pas esportivas e decoração,

serão facilmente definidas.

Primavera Verão Outono In-

verno? Isso não importa mais.

Chegaram as microfábricas e

tudo indica que não serão

uma "moda passageira".

Microfábricas e equipamentos

Mimaki TS55 estão na moda
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Com a opção de incorporar tinta la-

ranja e verde, as impressoras de látex

Ricoh Pro L5160e e Ricoh Pro L5130e

agora expandem sua gama de cores

para fornecer resultados mais vivos e

permitir a reprodução precisa de mais

tons Pantone e cores de marca.

Os dois novos modelos adicionam tin-

ta verde e laranja para oferecer uma ga-

ma de cores muito mais ampla em com-

paração com a tecnologia atual. Três ca-

beças de impressão Ricoh Gen 5 escalo-

nadas alcançam velocidades de im-

pressão de até 46,7 metros quadrados

por hora ao imprimir no modo externo de

alta velocidade de 4 cores e 25 metros

quadrados por hora no modo interno de 4

cores de alta qualidade. Além de usar a

gama de tintas expandida, é possível im-

primir CMYK duplo para maior produtivi-

dade e CMYK + branco para materiais de

transferência, substratos metálicos e es-

curos.

O desempenho eficiente é garanti-

do graças ao ColorGATE Production-

server Select. A solução de software

RIP líder de mercado atende às de-

mandas de impressão de grande for-

mato. Dessa forma, os usuários se be-

neficiam de cores consistentes e pre-

visíveis e podem imprimir cores espe-

ciais para a satisfação do cliente. O

software também oferece funções de

container e ladrilho, além de auto-

mação de processos. O mecanismo de

impressão Adobe PDF é a chave para

um desempenho superior do produto. 

Cores mais vibrantes em látex com a série Ricoh Pro L5100e

A
impresso-

ra têxtil di-

gital Reg-

g i a n i

BOLT de

passagem única EFI

da Electronics For

Imaging, Inc. foi ho-

menageada com o

prêmio PRINTING

United Alliance Inter-

Tech Technology.

A EFI Reggiani

BOLT é a primeira

impressora têxtil a

receber este prêmio.

Graças ao seu con-

ceito inovador de ca-

beça de impressão e

sistema de forneci-

mento de tinta de alto de-

sempenho que permite im-

primir diretamente em mate-

rial têxtil, a impressora EFI

Reggiani BOLT (1,8 metros

de largura) tem uma veloci-

dade de produção de 90 me-

tros por minuto com uma re-

solução de 600 x 600 pontos

por polegada (dpi). Produz

imagens de alta qualidade

com tamanhos de gota va-

riando de 5 a 30 pl e imprime

em uma resolução mais alta

de até 600 x 4800 dpi para

atender a todos os requisitos

de design de seus clientes.

Uma solução de platafor-

ma industrial robusta proje-

tada para operação 24 horas

por dia, 7 dias por semana, a

impressora Reggia-

ni BOLT incorpora

um cabeçote de re-

circulação inovador,

de baixa manu-

tenção e início rápi-

do para impressão

de alta qualidade.

com um maior tem-

po de atividade. Os

usuários podem re-

duzir o custo por

metro de têxteis im-

pressos digitalmen-

te com o EFI Reg-

giani BOLT, en-

quanto geram uma

gama mais ampla

de designs de forma

rápida e eficiente.

Além disso, a impressora po-

de incluir opcionalmente

uma ou mais estações de

impressão analógicas, que

são integradas à impressora

digital para obter efeitos es-

peciais.

Impressora têxtil EFI Reggiani BOLT recebe prêmio
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A
Canon lançou sua

nova comunidade

online, graphiPLA-

ZA, para especia-

listas em gráficos

de grande formato. A plata-

forma é de livre acesso para

clientes, parceiros e colabo-

radores. O objetivo da Grap-

hiPLAZA é fornecer uma rede

global de especialistas para

ajudar a melhorar suas práti-

cas de negócios.

O graphiPLAZA permite

que os usuários se manten-

ham atualizados com as últi-

mas tendências do mercado,

encontrem inspiração apren-

dendo as melhores práticas

de todo o mundo e descu-

bram novos aplicativos inte-

ressantes. Um banco de da-

dos abrangente de carac-

terísticas de substratos de fa-

bricantes independentes

está disponível, compatível

com as famílias de impresso-

ras de mesa plana Canon

Arizona e Canon Colorado

rolo-a-rolo. Com apenas al-

guns cliques, os usuários po-

dem acessar a documen-

tação técnica e do usuário fi-

nal e as atualizações de firm-

ware e software mais recen-

tes. Além disso, a graphi-

PLAZA oferece um fórum in-

terativo para facilitar as dis-

cussões com outros especia-

listas sobre tópicos de dife-

rentes categorias.

O GraphiPLAZA pode ser

acessado através do link

http://graphiplaza.cpp.canon.

A Print-

F a c t o r y

a n u n c i o u

uma parce-

ria impor-

tante com a

Durst, que agora usará a API

PrintFactory para fornecer

software de fluxo de trabalho

superior aos clientes em am-

bientes de impressão mis-

tos.

O software baseado em

RIP da PrintFactory conecta

vários fabricantes sem pro-

blemas. O pacote de softwa-

re de fluxo de trabalho su-

porta mais de 2.000 impres-

soras e cortadoras e oferece

um editor, calibrador e ferra-

menta de layout premium,

juntamente com RIP integra-

do com API.

A parceria entre Durst e

P r i n t F a c -

tory oferece

forte inte-

gração en-

tre produtos

de fluxo de

trabalho. Isso significa que

mais clientes podem escol-

her as impressoras Durst pa-

ra trabalhar com seus dispo-

sitivos existentes; não há ne-

cessidade de gerenciar tra-

balhos de impressão em sis-

temas diferentes. O sistema

ECO do software Durst digi-

taliza o processo de e-com-

merce, pré-impressão e im-

pressão. Todos os produtos

oferecem uma interface ba-

seada em navegador para

máxima flexibilidade e uma

interface para compartilha-

mento de dados com outras

soluções de software.

Apresentada no merca-

do por sua alta capacidade,

a EFI H1625 é uma impres-

sora projetada para maximi-

zar a qualidade de imagem

com quatro cores mais bran-

co, alta capacidade de im-

pressão em tons de cinza,

bem como recursos opera-

cionais simples, automatiza-

dos e de fácil manutenção.

Com tecnologia LED, o

equipamento permite alta

produtividade com baixo

custo, além de garantir am-

pla demanda em substratos

rígidos e flexíveis com proje-

tos altamente criativos.

A qualidade de imagem

da H1625 se aproxima da

fotografia com cores satura-

das e suaves, além da capa-

cidade de imprimir em esca-

la de cinza de gotejamento

variável de oito níveis. A má-

quina também oferece re-

cursos de impressão de

passagem única e multica-

madas, ajudando a aumen-

tar a lucratividade.

Projetado com tecnolo-

gia de ponta, sua manu-

tenção com lâmpadas LED

que acendem / apagam ins-

tantaneamente garante re-

dução nos gastos com

energia. 

A EFI H1625 oferece

aos clientes uma solução de

impressão mais ecológica,

integrada com soluções EFI

Web-to-Print e MIS / ERP

com conectividade JDF na-

tiva.

PrintFactory em parceria com Durst

Canon lança

GraphiPLAZA, a

comunidade online

para gráficos de

grande formato

O EFI H1625 maximiza a

qualidade da imagem
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I
nterioJet 3300 é um sis-

tema de impressão a jato

de tinta multipass à base

de água para impressão

em papel decorativo usa-

do em decoração de interio-

res, como móveis e pisos la-

minados. Permite a criação

de decorações personaliza-

das, incluindo logotipos de

marcas, imagens ou temas

sazonais.

O InterioJet é baseado na

mesma plataforma de jato de

tinta Agfa Jeti Tauro LED UV,

oferecendo o mesmo nível de

confiabilidade e agora inclui

cabeçotes de impressão, tin-

tas e um sistema de secagem

adaptado para tintas pigmen-

tadas à base de água.

O sistema InterioJet pode

imprimir em dois rolos ao

mesmo tempo (cada um com

largura máxima de 155 cm e

peso máximo de 600 kg) a

uma velocidade de até 340

m2 por hora. Obtenha uma

qualidade de impressão con-

sistente e ideal em seu trabal-

ho, bem como em todos os

pedidos de impressão. Des-

taca-se por gerar níveis supe-

riores de contraste, nitidez e

saturação de cores, que se

adaptam aos perfis de cores

típicos da indústria decorati-

va.

Ao incorporar a tecnologia

'Thin Ink Layer', carro-chefe

da Agfa, o InterioJet apresen-

ta baixo consumo de tinta, re-

duzindo o custo e o impacto

ambiental da produção. Pode

ser facilmente combinado

com vários processos de im-

pregnação e laminação.

Como as impressoras a

jato de tinta de grande forma-

to da Agfa, a InterioJet apre-

senta o software de fluxo de

trabalho Asanti da Agfa que

controla, simplifica e automa-

tiza todo o processo de im-

pressão, da pré-impressão

ao acabamento.

A empresa desenvolveu

tintas pigmentadas à base de

água específicas para o siste-

ma InterioJet. Essas tintas

ecológicas têm secagem rá-

pida e usam pigmentos es-

pecíficos que fornecem alta

cobertura de cor.

A tinta Roland DG TR2

ganhou o prêmio PRINTING

United Alliance 2020 Produto

do ano na categoria de tintas

digitais: solvente / eco-sol-

vente / látex.

Formulada especialmen-

te para uso com impresso-

ras / cortadoras de grande

formato TrueVIS  VG2 / SG2

da Roland DG e a nova im-

pressora de grande formato

TrueVIS VF2-640, a tinta

TR2 com certificação GRE-

ENGUARD Gold apresenta

uma gama de cores expan-

dida e produz gráficos incri-

velmente vibrantes e detal-

hados. Com três configu-

rações de cores diferentes

em CMYK, além de ciano

claro, magenta claro, preto

claro, branco ou laranja ou

novo verde, a tinta TR2 ofe-

rece aos usuários mais liber-

dade e controle de cores do

que nunca. A adição de tinta

verde ou laranja também

permite uma combinação de

cores incomparável ao re-

produzir cores de marcas

específicas.

InterioJet para decoração de interiores

Roland DG ganha prêmio de Produto do Ano pela tinta TR2
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A
HP apresentou sua
linha de novas so-
luções de im-
pressão de grande
formato HP Látex

no final de janeiro. Após um
ano de interrupções de negó-
cios na indústria de impressão
de grande formato, as séries
HP Latex 700 e 800 oferecem
um conjunto de recursos que
permitem que os PSPs sejam
mais ágeis, lidem com proje-
tos ambiciosos e aceitem tra-
balhos de alto valor. O novo
portfólio também oferece flu-
xos de trabalho rápidos que
ajudam as empresas a cum-
prir prazos e, ao mesmo tem-
po, aprimorar sua capacidade
de sustentabilidade.

A nova linha HP Latex con-
siste em quatro dispositivos, o
HP Latex 700 e 800 e o HP
Latex 700W e 800W, ofere-
cendo a capacidade de impri-
mir com tinta branca pela pri-
meira vez nesta categoria. Por
outro lado, os cabeçotes de
impressão atualizados têm
mais bicos e produzem veloci-
dades de até 36 m2 por hora
(338 pés por hora), permitindo
que o HP Latex 800 e 800W
ofereçam níveis de produtivi-
dade 50% maiores em com-
paração aos modelos HP an-
teriores. Os trabalhos de im-
pressão executados na nova
série 700/800 serão entre-
gues em cores brilhantes e
imagens e textos mais detal-
hados, mesmo em velocida-
des de impressão mais rápi-
das. Do ponto de vista opera-
cional, o HP PrintOS permite
que os PSPs monitorem e
controlem sua frota de im-
pressão por meio de uma in-
terface baseada em nuvem.

Além disso, novos produ-

tos HP Latex continuarão a ser
desenvolvidos com base no
compromisso de longo prazo
da HP com a impressão sus-
tentável. Os quatro dispositi-
vos que compõem as séries
HP Latex 700 e 800 usam HP
Eco Carton - um cartucho feito
de papelão que reduz em 80%
a quantidade de plástico usa-
do. As tintas à base de água
da HP também são menos
agressivas ao meio ambiente.

SOLUÇÕES APRIMORADAS DE

IMPRESSÃO E CORTE DE LÁTEX HP
A HP também lançou um

portfólio atualizado de Latex
Print and Cut, que é totalmen-
te compatível com as séries
Latex 700 e 800. Equipados
com o mais recente software
Raster Image Processor (RIP)
e novos cortadores de contor-
no, os dispositivos permitem
uma melhor utilização, tornan-
do os trabalhos mais fáceis e
intuitivos do que nunca para
aplicações de sinalização e
impressão decorativa.

Os recursos atualizados

incluem precisão de corte oti-
mizada por meio de configu-
rações aprimoradas do Siste-
ma de Posição Ótica (OPOS).
Como parte dessa melhoria, o
cortador HP lê as linhas pretas
internas ao longo do trabalho
e realiza as medições adicio-
nais, também com a ajuda dos
novos códigos de barras HP
localizados nas folhas impres-
sas para identificar os trabal-
hos. Os cortes com as novas
soluções de corte Latex 64 e
54 Plus destacam-se pela
maior força de até 600g. Isso
fornece a pressão necessária
para atingir um desempenho
de corte preciso, mesmo em
materiais mais espessos.

A interface da tela de to-
que colorida oferece uma ex-
periência de usuário altamen-
te responsiva e inclui um me-
nu aprimorado que simplifica o
trabalho com toda a solução.
A cesta de materiais também
tem design refinado e agora
tem menor volume quando
dobrada, permitindo que as
empresas aproveitem melhor

o espaço.

HP PAGEWIDE XL RENOVADO

Para completar as apre-
sentações da HP, foram anun-
ciados novos acréscimos ao
conjunto de soluções de im-
pressão de grande formato
HP PageWide XL. Voltado pa-
ra empresas de grande e mé-
dio porte, bem como casas de
reprografia que atendem aos
setores de arquitetura, engen-
haria e construção, os novos
dispositivos HP PageWide XL
oferecem soluções rápidas,
simples e seguras.

As novas impressoras HP
PageWide XL atendem às ne-
cessidades de produtividade
dos usuários ao mesmo tem-
po em que proporcionam uma
experiência aprimorada. Com
os modelos 4200, 4700 e
5200, que agora apresentam
um painel frontal maior, é mais
fácil para os usuários visuali-
zar as digitalizações em tem-
po real e realizar tarefas de
impressão mais complexas.
Além disso, pela primeira vez,
os usuários podem executar
tarefas de pós-edição, incluin-
do ajuste, contraste, brilho e
rotação diretamente do painel.

As novas soluções Page-
Wide XL respondem com no-
vos recursos para proteger as
empresas em um mundo cada
vez mais conectado, incluindo
HP Secure Boot, Whitelisting
e HP Connection Inspector.

Óscar Vidal, diretor global de negócios de impressão da HP.

Guayenda Sanmartín, diretora
geral de Impressão em Grandes
Formatos da HP.

HP apresenta seu novo

portfólio de impressoras Latex



www.lovepaper.org.br
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A Electronics For Imaging

está estabelecendo novos ní-

veis de produção e eficiência

para clientes no segmento de

alto volume do mercado de

sinalização e gráficos de

grande formato. Nova linha

de produtos EFI VUTEk série

Q, lançada durante o evento

EFI Virtual User Engage, ofe-

rece qualidade superior e

uma solução de sistema

completa com tecnologia

LED roll-to-roll avançada. As

novas impressoras EFI VU-

TEk Q3r e Q5r UV LED pro-

duzem uma ampla gama de

aplicações, como o POP pre-

mium mais exigente com te-

las brancas e cosméticas

multicamadas que exigem a

mais alta qualidade de im-

pressão para as campanhas

de maior volume que exigem

o menor custo de produção.

A impressora VUTEk Q5r de

198 polegadas de largura

funciona a velocidades de até

672 metros quadrados (7.233

pés quadrados) por hora, e a

VUTEk Q3r de 138 polega-

das imprime até 6.006 pés

quadrados (558 metros qua-

drados) por hora. As novas

impressoras apresentam até

nove cores de tinta (CMYK

padrão e lc, lm, lk, branco e

transparente opcionais), per-

mitindo a personalização

exata de cada impressora

com base nas necessidades

e estratégias dos usuários.

Eles também apresentam

tecnologia EFI UltraDrop

technology, com cabeças de

impressão nativas de 7 picoli-

tros com endereçamento

multiponto para qualidade de

imagem de alta definição. Os

usuários obtêm suavidade

excepcional em sombras,

gradientes e transições, bem

como texto de tamanho de 3

pontos nítido e preciso com

resolução real de até 1200

pontos por polegada. Sua cu-

ra UV LED garante não ape-

nas economia de custos, mas

também uma solução de im-

pressão mais ecológica, con-

sumindo menos energia e

permitindo o uso de substra-

tos mais finos e sensíveis ao

calor.

Novas impressoras rolo a rolo EFI VUTEk Q3r e Q5r
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O
ano de 2020 im-
plicou uma ruptu-
ra poderosa para
o jornalismo, en-
quanto a pande-

mia de coronavírus afetou pro-
fundamente a saúde, hábitos e
meios de subsistência das
pessoas. Os jornalistas tive-
ram um papel central ao rela-
tar essas mudanças em um
ambiente no qual também fo-
ram afetados.

Confinamentos e res-
trições sanitárias mudaram a
forma como a informação é
produzida. Duas circunstân-
cias tornaram os processos de
comunicação e o dia-a-dia
mais complexos: a extensa
quantidade de horas dedica-
das e o maciço trabalho remo-
to. Além disso, o COVID-19
aumentou a incerteza econô-
mica após uma queda acen-
tuada na receita de publicida-
de que levou a demissões ge-
neralizadas e mais pressão
em um setor já desafiador.

Simultaneamente, alguns
eventos notórios trouxeram à
tona uma série de mudanças
sociais e geracionais e
também alguns desacordos
básicos que submetem a mí-
dia a outros tipos de testes. O
assassinato de George Floyd
em Minnesota e os protestos
do movimento Black Lives
Matter ajudaram a chamar a
atenção para a injustiça racial
e a desigualdade social e sus-
citaram questões sobre a for-
ma como essas questões são
cobertas no jornalismo.

Também com o ímpeto do
movimento #MeToo, com os
abusos e assédios sexuais do-
cumentados na mídia e as
constantes revelações sobre

as disparidades salariais entre
homens e mulheres, redações
em todo o mundo têm busca-
do combater suas antigas de-
sigualdades sociais.

Para este relatório do Reu-
ters Institute, uma amostra es-
tratégica de líderes de mídia
de todo o mundo foi pesquisa-
da para examinar como suas
organizações estão se adap-
tando a esses desafios exter-
nos e internos.

A pesquisa incluiu pergun-
tas fechadas e abertas, para
que os entrevistados pudes-
sem compartilhar suas expe-
riências. "Esperamos que nos-
sas descobertas forneçam um
contexto valioso a partir da va-
riedade de abordagens que os
tomadores de decisão adota-
ram." Os dados são baseados
em uma pesquisa com 136
executivos do setor em 38 paí-
ses, realizada entre 21 de se-
tembro e 7 de outubro de 2020.

Em geral, constatamos que
muitos meios de comunicação
estão tentando lidar com a co-
bertura da pandemia, uma das
histórias mais importantes de
nosso tempo, enquanto ten-
tam lidar com a necessidade
de produzir diferentes tipos de
mudanças internas.

1. Trabalhe em casa. O tra-
balho remoto, que se alastrou
com a crise, pode ter aumen-
tado a eficiência do meio, se-
gundo 55% dos executivos,
embora preocupe o impacto
em suas equipes e na criativi-
dade. Quase oito em cada dez
(77%) acham que o teletrabal-
ho tem dificultado os relacio-
namentos, e vários estão preo-
cupados em como manter uma
comunicação eficaz e a saúde
mental dos funcionários.

2. Redações híbridas. Ape-
sar disso, é claro que muitos
meios de comunicação conti-
nuarão a operar de forma mais
distribuída mesmo após a pan-
demia. Quase metade (48%)
afirma que suas empresas pla-
nejam reduzir as instalações
físicas. Redações híbridas
(com alguns funcionários no
escritório, alguns remotos e al-
guns em movimento) prova-
velmente tornar-se peças inte-
grantes da cena da mídia do
futuro.

3. Promova a diversidade.
Embora nossos entrevistados
sintam que houve um progres-
so significativo na redução da
lacuna de gênero, outras for-
mas de diversidade, como et-
nia e política, ficaram para trás.
Após os protestos Black Lives
Matter e o aumento do escrutí-
nio público das redações que
tendem a ser relativamente
monocromáticas, melhorar a
diversidade étnica se destaca
como a prioridade mais urgen-
te para o próximo ano: foi men-
cionada por 42%, mais do que
o dobro do número de diversi-
dade de gênero (18 %).

4. Medir e promover a di-
versidade. A maioria diz que
sua mídia coleta e compartilha
informações sobre a diversida-
de do pessoal (64%) e dos
seus líderes (54%), enquanto
mais de quatro em cada dez
(41%) afirmam agora medir
também a diversidade dos
seus colaboradores e entrevis-
tados. Quase metade (46%)
afirma que sua organização
tem uma pessoa responsável
pelas práticas de diversidade,
equidade e inclusão. Mas ape-
nas um terço (36%) tem orça-
mento para iniciativas internas

que promovem ativamente a
diversidade.

5. Liderança menos diver-
sificada. Muitos executivos di-
zem que seu meio faz um bom
trabalho ao promover a diver-
sidade nos níveis menos ex-
perientes (84%), mas apenas
uma minoria (37%) acha que o
mesmo é verdade nos seg-
mentos mais seniores. Vários
apontam que essa lacuna en-
tre jornalistas e líderes às ve-
zes faz com que os funcioná-
rios questionem a credibilida-
de das mensagens públicas
que expressam o desejo de
mudança.

6. É difícil atrair talentos. Os
problemas econômicos da
indústria não aumentaram a
confiança dos executivos em
atrair e reter talentos, especial-
mente em funções não edito-
riais. Menos de um quarto da
amostra está confiante em re-
crutar e manter talentos em
áreas como produto (23%), da-
dos (21%) e tecnologia (18%). 

Nota importante. Os 136
entrevistados são executivos
das áreas editorial, comercial
e de produtos. Eles vêm de 38
países, a maioria pertencente
ao Norte global. Eles trabal-
ham para diversos meios (im-
pressa, televisão, rádio, nati-
vos digitais) e principalmente
em empresas de médio e
grande porte: portanto, nossos
resultados não captam a si-
tuação, muitas vezes muito di-
ferente, vivida por pequenas
organizações e aquelas que
operam em países pobres e /
ou autoritário. Não é uma
amostra representativa ou ale-
atória, o que não permite ge-
neralizações sobre o setor.

Fonte: Reuters Institute

Resumo executivo do relatório "Changing newsrooms 2020" elaborado pelo Reuters Institute

Mudando as redações em 2020: 

abordando a diversidade e estimulando o talento
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A história se repete para o

impressor turco Özyurt

Matbaacilik
O impressor turco

Özyurt Matbaacilik
mais uma vez fez par-
ceria com a GWS
Printing Systems ao
solicitar outra impres-
sora comercial heat-
set de 16 páginas
com corte de 578
mm. Desta vez, a de-
cisão foi para Rotoman.

A GWS mantém um relacionamento de longa data com a Tur-
quia desde os anos 1980 e, quarenta anos depois, o relaciona-
mento com o mercado continua e mais uma vez recebe um de
seus clientes para a venda de uma impressora. Özyurt Matbaaci-
lik e GWS têm parceria ao longo dos anos. Recentemente, em
2019, as duas empresas fizeram negócios juntas quando a GWS
lhes vendeu um M600. Quase exatamente um ano depois, a
história se repete. Em novembro de 2020, apesar das atuais con-
dições de mercado, a GWS foi capaz de ajudar o cliente a en-
contrar uma solução para suas necessidades de produção ao
concluir a venda de uma impressora Manroland Rotoman de 16
páginas da África do Sul. A impressora foi a escolha certa para o
cliente devido aos requisitos atuais de licitação de livros, que são
emitidos anualmente para impressores. Com a nova adição às
suas instalações de impressão, o cliente pode aumentar sua ca-
pacidade de produção e atender às necessidades do mercado.

A impressora chegou em dezembro de 2020 e estará pronta
para produção no início de 2021 para receber tiragens sazonais.

W
AN-IFRA, a
associação lí-
der mundial
de editores de
notícias e em-

presas de tecnologia de mí-
dia, lançou sua nova identida-
de de marca corporativa, que
inclui um novo design de site
e logotipo. Essas mudanças
acompanham a evolução da
oferta de serviços e a ex-
pansão do alcance global da
associação.

Sem dúvida, os efeitos da
atual crise de saúde pesaram
sobre as organizações de
notícias, acelerando o movi-
mento em direção a um mel-

hor alinhamento de todos os
aspectos da publicação de
notícias: redação, distri-
buição, produção, desenvol-
vimento de produto, planeja-
mento, desenvolvimento de
negócios. Essa crise mudou

profundamente a relação
com a mídia e a forma como
as notícias são produzidas,
distribuídas e consumidas.

O ano de 2021 será mar-
cado por essa mudança cul-
tural e estratégica acelerada.

A mudança da identidade vi-
sual corporativa da WAN-
IFRA ressalta o compromisso
da organização em apoiar es-
sa transformação.

Ele destaca seu apelo por
um realinhamento estratégi-
co dentro da indústria. Isso
demonstra seu compromisso
em construir um ecossistema
simbiótico mais robusto para
notícias. Este posicionamen-
to sem precedentes no cam-
po das associações interna-
cionais de editores foi a ori-
gem de sua fundação há cer-
ca de 75 anos. Continua a
ser o seu compromisso em
2021.

WAN-IFRA entra para a

Associação de Liberdade de

Imprensa do Washington Post
A Washington Post Press Freedom Association, uma iniciati-

va de serviço público do The Washington Post para promover a
liberdade de imprensa em todo o mundo, anunciou a adição da
WAN-IFRA, a Associação Mundial de Editores de Notícias, à
sua crescente coalizão de parceiros.

A associação também anunciou seu primeiro parceiro de
apoio, o programa Aspen Digital do Aspen Institute, que ajudará
a elevar o trabalho da associação às principais partes interessa-
das que trabalham para expandir a proteção de jornalistas em
todo o mundo. WAN-IFRA e Aspen Digital juntam-se a um grupo
global de oito organizações parceiras: Committee to Protect
Journalists, International Press Institute, International Women's
Media Foundation, James W. Foley Legacy Foundation, Natio-
nal Press Club, One Free Press Coalition, Reporters Commi ttee
for Freedom da Imprensa e Repórteres Sem Fronteiras.

WAN-IFRA apresenta uma nova identidade de marca



GWS Printing Systems expande sua oferta de
compra e venda de rotativas usadas coldset e
heatset, projetos chave na mão e realocações
de máquinas.

Temos um grande estoque de peças de reposição
disponíveis, incluindo uma boa seleção
de peças "difíceis de encontrar".

Onde nos encontrar:

www.gws.nl


D
esde 2010, a
campanha Two
Sides tem influen-
ciado com suces-
so a mudança ou

remoção de alegações am-
bientais enganosas em mais
de 700 organizações, incluin-
do grandes corporações ao
redor do mundo.

Com enormes pressões
para reduzirem seus custos,
bancos, empresas de teleco-
municações, fornecedores de
serviços públicos e até orga-
nizações governamentais
estão cada vez mais focados
em induzir seus clientes a op-
tarem pela comunicação digi-
tal em lugar do papel. Reduzir
despesas é uma estratégia
legítima. No entanto, frequen-
temente, as mensagens aos
clientes tentam mascarar es-
sa motivação justificando a
mudança com apelos de mar-
keting ambiental infundados,
como "Go Green - Go Paper-
less" e "Escolha o faturamen-
to eletrônico e ajude a salvar
uma árvore".

"Essas alegações são en-
ganosas e constituem o que
se conhece como 'greenwas-
hing'.  Violam regras estabe-
lecidas de marketing ambien-
tal e são extremamente preju-

diciais para uma indústria que
tem um histórico ambiental
sólido e em constante melho-
ria", esclarece  Jonathan Ta-
me, diretor administrativo de
Two Sides UK. "Na verdade,
a produção de celulose, pa-
pel, cartão e papelão impul-
sionam o cultivo de árvores e
o crescimento de longo prazo
das florestas por meio do ma-
nejo sustentável. Muitas das
organizações que aborda-
mos no combate ao green-
washing ficam surpresas ao
saber que as florestas euro-
peias têm crescido 1.500
campos de futebol todos os
dias".

No Brasil, todos os dias,
as indústrias de base florestal
- incluindo os produtores de
celulose - plantam o equiva-
lente a 500 hectares com no-
vas árvores. Globalmente,
em 2020, Two Sides abordou
320 organizações que faziam
declarações enganosas so-
bre o papel. Até agora, 134
delas removeram essas men-
sagens de suas comuni-
cações e Two Sides continua
a abordar as demais. As or-
ganizações estavam em toda
a Europa, América do Norte e
do Sul, África do Sul, Austrá-
lia e Nova Zelândia. Isso ele-

va o total para 710 empresas
que removeram declarações
enganosas de greenwashing
desde o início da campanha,
em 2010.

Em 2020, na Europa, 106
empresas removeram argu-
mentos infundados sobre pa-
pel, incluindo EDF energy,
Eon, Marks and Spencer,
Sparkasse, Volksbank-Raif-
feisenbank, BHV / Le Marais
e SNCF. No Brasil foram
abordadas 53 empresas, das
quais 22 já mudaram suas
mensagens.

"Greenwashing é um pro-
blema sério para o nosso se-
tor e que tem crescido  de for-
ma preocupante, impulsiona-
do pelas atuais pressões
econômicas", diz Tame. De-
vido ao enorme alcance de
algumas dessas organi-
zações, suas alegações in-
fundadas têm um efeito preju-
dicial na percepção do consu-
midor sobre o papel e ame-
açam um setor que emprega
1.096.000 pessoas em mais
de 115.700 empresas na UE
e no Reino Unido. É por isso
que a campanha anti-green-
washing continua a ser uma
prioridade para Two Sides, e
continuaremos a incentivar
as empresas a rejeitar o uso

de alegações ambientais in-
fundadas e enganosas sobre
a eliminação do papel em to-
das as suas comunicações.

O Brasil é o maior expor-
tador de celulose do mundo e
destaca-se pela grande pro-
dutividade e competitividade
das suas empresas. O setor é
responsável por centenas de
milhares de empregos. Tudo
isso a partir do uso exclusivo
de árvores cultivadas e da
preservação de matas nati-
vas em níveis que superam
as exigências legais.

"Somos gratos pela coo-
peração de centenas de or-
ganizações que mudaram ou
eliminaram as alegações de
greenwashing de suas men-
sagens e também às muitas
partes interessadas da indús-
tria e cidadãos que aponta-
ram casos de greenwashing
à Two Sides", conclui Tame.

Two Sides continua a
abordar ativamente as princi-
pais organizações que estão
enganando os consumidores
ao usar declarações ambien-
tais infundadas sobre o uso
de papel.

Notificações de  casos de
greenwashing podem ser en-
caminhados  para:
twosides@twosides.org.br

Campanha global anti-greenwashing de Two Sides

710 empresas removeram
declarações enganosas anti-papel

A combinação única de
qualidade e recursos gráfi-
cos da Algro Design Advan-
ced convenceu o fabricante
têxtil Wolford a embalar seu

nariz e protetor bucal inova-
dores. Para as embalagens
da "Máscara Care", a em-
presa optou por um cartão
celulose de elevada qualida-

de com peso de 350 g / m²,
que garante a máxima co-
bertura de cor e brilho, bem
como uma vasta gama de
opções de acabamentos.

Máscaras de alta qualidade com embalagem superior
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N
os últi-
m o s
t e m -
pos, o
p r o -

blema de papéis e
papelão com
grande quantida-
de de branquea-
dores ópticos (Op-
tical Brigthness
Agents - OBA) é
muito comum.

Os branqueadores óticos,
também chamados de bran-
queadores óticos, agentes
fluorescentes ou agentes de
branqueamento, são um tipo
de corante em papéis que
tem a capacidade de aumen-
tar o brilho.

Essas substâncias atuam
em duas regiões principais do
espectro eletromagnético da
luz: o ultravioleta e o azul. Em
si, o que os branqueadores
ópticos fazem é absorver a luz
que está na região do ultravio-
leta para reemitê-la em di-
reção à região do azul, em tor-
no de 430 nm a 460 nanôme-
tros (nm) do espectro de luz
quase invisível ao olho huma-
no.

Enquanto os olhos veem
esse efeito como um brilho
azulado branco, um instru-
mento de medição vê isso co-
mo uma forma diferente de
azul. Em discussões com os
maquinistas, eles menciona-
ram os altos valores espec-
trais em azul causados pelos
OBAs nos formulários, tanto
que é difícil controlar correta-
mente o processo de quadri-
cromia, especificamente man-
tendo o CIE ab ?E dentro das
tolerâncias da ISO 12647
padrão.

Pior ainda: apenas em al-

guns casos o ma-
quinista recebe
um aviso na or-
dem de serviço
sobre o número
de OBAs no pa-
pel de produção.
Assim, é ne-
cessário saber
primeiro - antes
de imprimir -
quando se trata
de substratos

com grande quantidade de
branqueadores ópticos, a fim
de se preparar para reproduzir
corretamente o processo qua-
dricromático nos diferentes
sistemas de impressão.

Típicos são papéis revesti-
dos brancos fortes (menos ca-
madas de estuque, mas com
OBAs), portanto, é um subs-
trato mais barato, muito procu-
rado justamente nestes tem-
pos de falta de liquidez e
papéis sulfite reciclados bara-
tos para obter um substrato
mais branco. Existem várias
possibilidades para determi-
nar o número de OBAs por
testes visuais ou por medição.

1.- Determinação visual de
OBAs com LUZ UV ou LUZ
NEGRA: Um teste visual sim-
ples é realizado usando lâm-
padas UV fluorescentes ou de
luz negra. Com essas lâmpa-
das é possível predeterminar
a quantidade de OBA que ca-
da substrato contém. É feita
uma comparação visual. As
lâmpadas de luz negra são a
forma mais barata de verificar
visualmente o papel ou pa-
pelão revestido a ser impresso
e, portanto, ter os cuidados
necessários para imprimir co-
rretamente o processo quadri-
cromático.

2.- Determinação da quan-
tidade de OBAs por meio de
medição espectral: Um méto-
do mais quantitativo e mais
preciso para determinar a
quantidade de OBA em um
papel branco é por meio de um
espectrofotômetro medindo o
valor espectral CIE Lab do
substrato. Quanto maior o va-
lor negativo do "b" da medição
espectral, maior será a quanti-
dade de OBA no substrato.

Por exemplo, se a medida
do papel branco retornar um
valor de L 97, a 1, - b 1, então
ela tem nenhum ou muito pou-
co OBA. Se o valor da medição
for L 97, a 0, - b 10 (quantidade
alta), então o seu instrumento
está coletando a fluorescência
do OBA, o que lhe dá um alto
valor negativo de b.

3.- Espectrofotômetros de
última geração: Vários instru-
mentos de última geração po-
dem medir o componente da
luz UV, bem como excluir os
UV. Por exemplo, existem ins-
trumentos de medição ma-
nuais como o X-Rite Exacto
Advanced, o Konica Minolta
Myiro-1, o Techkon Spectro-
dens Premium, mas também
a última geração de instru-
mentos espectrais com varre-
dura automática. Esses instru-
mentos têm a vantagem de

compensar a quantidade de
luz UV que é reemitida no es-
pectro azul e, assim, garantir
uma medição correta durante
a impressão do processo de
impressão em quatro cores.

Cuidado - o maquinista
tentará compensar com ins-
trumentos da velha geração
por meio do amarelo os altos
valores de azul porque o CIE -
b e, portanto, o CIE ?E do azul
serão muito altos. Mas, dessa
forma, distorcerá a repro-
dução correta do processo de
quatro cores.

4.- medir substratos com
OBA: Se for detectado em
uma impressora por meio de
testes visuais simples que está
sendo usado papel l com uma
grande quantidade de OBA é
absolutamente necessário ter
a nova geração de instrumen-
tos de medição espectral com
com os modos de medição M0
a M3 para garantir o controle
correto da quantidade de azul
no processo.

5.- Perfis ICC genéricos:
Também é importante ter os
perfis ICC genéricos corretos,
por exemplo do FOGRA (nº 39 e
47 sem OBAs - nº 51 e 52 com
OBAs) para compensar o efeito
dos OBAs e realizar um teste
de cor ou softproof já corrigido.

Papéis com alta quantidade de
branqueadores ópticos (OBAs)

Rainer Wagner

http://www.rainerwagner.com

www.druckblog.org
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A Two Sides influenciou
mais de 700 empresas a re-
mover alegações engano-
sas de que a comunicação
digital é melhor para o meio
ambiente.

Com enormes pressões
sobre a economia, bancos,
provedores de telecomuni-
cações, serviços públicos e
até organizações governa-
mentais estão cada vez
mais focados em mudar
seus clientes de papel para

serviços digitais para cortar
custos. Muitas vezes, as co-
municações com o cliente
tentam mascarar esses es-
forços de redução de custos,
justificando a mudança com
apelos de marketing am-
biental infundados, como
"Go Green - Go Paperless" e
"Escolha o faturamento
eletrônico e ajude a salvar
uma árvore."

Essas alegações de la-
vagem verde violam os

padrões de marketing am-
bientais estabelecidos e são
extremamente prejudiciais
para uma indústria com um
histórico ambiental forte e
em constante melhoria, em-
pregando 1.096.000 pesso-
as em mais de 115.700 em-
presas na UE e no Reino
Unido.

Globalmente, em 2020, a
Two Sides envolveu 320 or-
ganizações que faziam de-
clarações enganosas no pa-

pel e influenciou 134 delas a
remover tais declarações de
suas comunicações. Isso
traz o total para 710 empre-
sas que removeram ale-
gações enganosas de lava-
gem verde desde o início da
campanha em 2010.

A
sinalização de dis-
tanciamento social
continua a desem-
penhar um papel
importante em

nossos negócios e no dia a
dia. É imprescindível infor-
mar, por meio de gráficos, as
medidas de higiene, saúde e
distanciamento necessárias
em relação à COVID-19 para
a segurança de todos, em to-
dos os tipos de comércio co-
mo restaurantes, supermer-
cados, hospitais e qualquer
outro tipo de negócio.

Na Nekoosa, eles desen-
volvem os seguintes substra-
tos para comunicação gráfi-
ca, ideais para aplicações
COVID-19:

l Trifecta - Vinil texturizado
6mil, é impresso e aplicado
diretamente no piso sem a
necessidade de laminado.
Também para janelas e pare-
des.

l Sign-Ad - Vinil flexível ca-
landrado, revestido com um
adesivo removível baixo para
gráficos em superfícies lisas

como paredes e janelas.

l Hi-Stat - Vinil estático flexí-
vel e sem adesivo que adere
à maioria das superfícies li-
sas, especialmente janelas.

l ClingZ - polipropileno eletri-
camente carregado, aderente

a todos os tipos de superfí-
cies internas, sem adesivo

l Ztac - Poliéster adesivo ul-
trabaixo projetado para ser
Sily removido e reposicionado
para superfícies interiores lisas

lWalk-On Graphics - Solução

com vinil imprimível e revesti-
mento de piso texturizado ou li-
so com certificação UL410

l Wall Graphics - Linha de vi-
nil com adesivo removível,
para ser reposicionada nas
mais diversas paredes inter-
nas e externas.

Soluções de sinalização COVID-19

Campanha Global Anti-Greenwash da
Two Sides
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A
reciclagem de ma-

teriais é um dos

aspectos mais im-

portantes da eco-

nomia circular. No

entanto, um estudo publicado

na Nature Sustainability

questiona os supostos be-

nefícios ambientais da reci-

clagem de papel.

A reciclagem de papel po-

de não ser tão ecológica

quanto pensávamos, diz um

estudo realizado por pesqui-

sadores da Yale University e

da University College Lon-

don. O estudo, publicado na

Nature Sustainability em ou-

tubro de 2020, refere-se es-

pecificamente à reciclagem

de papel e seus possíveis

efeitos negativos no clima.

Os autores do estudo aler-

tam para a importância de se

ter em consideração as re-

percussões energéticas des-

sa reciclagem quando se

pensa numa economia circu-

lar. A conclusão deles é que a

reciclagem de papel parece

ter benefícios muito limitados

e um maior impacto climático

do que a nova produção de

papel de fibra.

Isso se deve principal-

mente ao fato de que a fabri-

cação de papel reciclado con-

some mais energia fóssil do

que a produção de papel no-

vo. A reciclagem de papel

usa energia da rede elétrica

ou gás natural; ambos são

soluções de alta energia fós-

sil. Em contraste, o novo pa-

pel de fibra pode ser produzi-

do com energia não fóssil de-

rivada de subprodutos da pol-

pa de celulose.

O relatório acrescenta

que, se a matriz energética

usada para reciclagem não

for radicalmente alterada, as

emissões de combustíveis

fósseis aumentarão. "Deve-

mos estar cientes de que a

reciclagem (ou a economia

circular em geral) nem sem-

pre é necessariamente positi-

va para as mudanças climáti-

cas", disse Paul Ekins, do

Instituto de Recursos Sus-

tentáveis da University Colle-

ge London e co-autor do es-

tudo, em uma imprensa

lançamento. .

"Essas descobertas estão

de acordo com o que estamos

vendo no mercado", disse Jo-

han Granås, Diretor de Sus-

tentabilidade da Iggesund Pa-

perboard. "Parece bastante

claro que a produção de pa-

pel ou papelão a partir de fibra

reciclada geralmente tem um

impacto climático maior do

que a produção de papel a

partir de fibra fresca."

Granås lembra que a Ig-

gesund, por exemplo, emite

33 quilos por tonelada de

emissões diretas de CO2 pa-

ra produzir seu papelão In-

vercote, enquanto um dos

principais produtores euro-

peus de fibra reciclada emite

294 quilos por tonelada, se-

gundo relatório ambiental da

própria empresa. E as

emissões de alguns recicla-

dores de papel norte-ameri-

canos são ainda maiores,

chegando a mais de 1000 kg

por tonelada.

Ainda assim, Granås

acredita que devemos conti-

nuar a reciclar material à ba-

se de fibra, especialmente se

pudermos usar mais energia

renovável para isso. "Tanto a

fibra nova quanto a reciclada

pertencem ao mesmo siste-

ma de materiais e são ampla-

mente dependentes uma da

outra. Se ninguém se dedicar

à produção de novas fibras,

chegará um momento em

que não haverá nada para re-

ciclar. E se não houvesse fi-

bra reciclada, a produção

atual de nova fibra não seria

capaz de atender a demanda

do mercado ", afirma.

A Agfa anunciou o lança-

mento de mercado do SY-

NAPS XM110 como a mais

recente adição ao seu

portfólio de papéis sintéticos

SYNAPS. Com 100 mícrons

de espessura, ele represen-

ta o tipo mais fino de SY-

NAPS XM e atende aos re-

quisitos para aplicações co-

mo bilhetagem e sinali-

zação.

SYNAPS XM110 pode

ser impresso em todas as

impressoras de toner seco

comuns e impressoras mul-

tifuncionais de escritório

com configurações de im-

pressão padrão como para

papel de escritório padrão.

Junto com seu tratamento

antiestático para evitar ato-

lamentos de papel, permite

que os gerentes de escritó-

rios e lojas produzam sinais

de segurança COVID per-

sonalizados de maneira rá-

pida e eficiente, sem a ne-

cessidade de laminação

que consome tempo e ener-

gia.

SYNAPS XM110 tem o

mesmo núcleo e camada de

aceitação de toner dos pro-

dutos XM existentes e está

disponível em formatos de

folha padrão, enquanto a fol-

ha de especificações do

cliente e formatos de rolo

podem ser entregues sob

demanda.

Um novo estudo lança dúvidas sobre
os benefícios do papel reciclado

Agfa lança SYNAPS XM110
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A Avery Dennison Grap-
hics Solutions Europe firmou
uma aliança estratégica com
a Lampe Textiles para se tor-
nar a distribuidora exclusiva
de tecidos autoadesivos para
janelas no setor gráfico para a
Europa, Oriente Médio e Nor-
te da África (EMENA). 

Os materiais de lula são fil-
mes para impressão digital,
resistentes ao calor e à umi-
dade. Eles oferecem proteção
solar e são facilmente aplica-
dos em superfícies de vidro.

O tecido de lula tem uma
aparência de linho e já vem
pronto para ser impresso.
Oferece às residências, es-
critórios e hotéis um aspec-
to delicado, minimalista e
elegante e está disponível
em seis cores (Giz, Osso,
Carvalho, Cinza, Pedra e
Carvão). Dependendo da
cor, o filme desvia entre
25% e 36% da energia so-
lar, ajudando a reduzir a
temperatura interna durante
o verão.

Mondi apresenta NextLiner
A Mondi, uma empresa do mercado de so-

luções de papel e embalagem, desenvolveu
o primeiro liner de silicone para papel kraft
revestido de polietileno (PCK) sustentável e
agora o está apresentando em escala glo-

bal. Esses tipos de suporte são es-
senciais para o transporte e pro-

teção de produtos adesivos
sensíveis à pressão (PSA).

Atualmente, é normal descartá-los uma
vez que os produtos PSA que acom-
panham tenham sido usados. O Nex-
tLiner da Mondi usa uma base de pa-

pel reciclado com um revestimento de origem sustentável. O
uso de fibras recicladas e materiais renováveis pode ter um
impacto positivo na redução da pegada ambiental do NextLi-
ner usado em artes gráficas, fitas adesivas e outras aplicações
industriais.

O
novo ImagePer-
fect SafeTouch
é um laminado
transparente de
80 mícrons, dis-

ponível em acabamentos
brilhantes e foscos. O filme
incorpora o agente antimi-
crobiano altamente eficaz
zinco piritionato e oferece
mais de 99,99% de proteção

comprovada contra o cresci-
mento de uma variedade de
bactérias, fungos e parasi-
tas comuns.

O agente antimicrobiano é
encapsulado na camada de
filme, ao invés de aplicado co-
mo um revestimento. Isso ga-
rante que as propriedades
protetoras do produto sejam
preservadas mesmo com lim-

pezas abrasivas regulares,
proporcionando proteção ga-
rantida por três anos.

Com seu adesivo de re-
moção à base de solvente, se-
mipermanente e livre de resí-
duos, ImagePerfect ™ Safe-
Touch é adequado para apli-
cação direta em superfícies. A
alta transparência do filme
preserva a estética natural da

superfície original. Também
pode ser utilizado para lami-
nação de superfícies impres-
sas, após 48 horas de seca-
gem da tinta.

ImagePerfect SafeTouch é
completamente resistente à
limpeza frequente com sol-
ventes como 70,0% de etanol,
0,1% de IPA e 5,0% de cloreto
de benzalcônio.

Novo ImagePerfec SafeTouch da Spandex

Avery Dennison cria aliança estratégica com Lampe Textiles

Mondi entra no consórcio
CELAB

A Mondi, fabri-
cante global de em-
balagens e papel,
juntou-se ao consór-
cio recém-criado CE-
LAB (Circular Eco-
nomy for Labels).
Esta iniciativa da
indústria foi fundada por empresas da indústria de etiquetas
autoadesivas para criar maior circularidade para seus produ-
tos, melhorando e promovendo a reciclagem de lonas removí-
veis e matrizes em todo o mundo.

Ao ingressar na CELAB, a Mondi e outras empresas líde-
res na indústria de etiquetas autoadesivas facilitará a cola-
boração global, promoverá iniciativas regionais e promoverá
a adoção universal das melhores práticas da indústria.
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nConferência EFI Engage
Evento virtual para clientes
25 de janeiro a 5 de fevereiro

nInterpack 2021
Indústria de embalagens, 
contêineres e embalagens
25 de fev. a 3 de março de 2021
Centro de Exposições
Düsseldorf (Alemanha)
www.messedusseldorf.es/interpack-2020

nInPrint Munich 2021 /
ICE Europe / CCE International

Exposição internacional de
tecnologia de impressão para 
manufatura industrial
9 a 11 de março de 2021
Munich Trade Fair Centre
Munique, (Alemanha)

nLabelexpo Americas /
Brand Print Americas

23 a 25 de março de 2021
Centro de convenções 
Donald E. Stephens
Rosemont - Illinois - Chicago 
(Estados Unidos)

nProFood Tech 2021
13 a 15 de abril de 2021
McCormick Place
Chicago (EUA)

nLatinPack CHILE 2021
Criando um mundo sustentável
14 a 16 de abril de 2021
Centro de eventos Espacio Riesco
Santiago, (Chile)
https://latinpack.cl/

nVirtual.drupa 2021
Evento virtual
20 a 23 de abril de 2021

nMEAT-TECH
17 a 20 de maio de 2021
Fiera Milano
Milão, (Itália)

nPeru Expo Pack
Feira de Recipientes, 
Embalagens e Embalagens
2 a 5 de junho de 2021
San Miguel - Lima (Peru)

nFespa Brasil 2021
23 al 26 de junho de 2021
Expo Center Norte
São Paulo, (Brasil)
https://www.fespa.com/es/eventos/2021/

fespa-brasil-2021

nFlexo&Labels
21 julho a 24 julho de 2021
Pro Magno. Centro de eventos 
São Paulo, (Brasil)

nLatinPack CHILE 2021
28 a 30 de julho de 2021
Espaço Riesco
Santiago, Chile)

nAndigraphic 2021
24 a 27 de agosto de 2021
Corferias
Bogotá (Colômbia)

nExpographic 2021
2 a 4 de setembro de 2021
Centro de Convenções
Costa Rica

nDigicom
Feira de Impressão Digital 
e Comunicação Visual
14 a 16 de setembro de 2021
IFEMA
Madrid (Espanha)

nLabelexpo Europe 2021
21 a 24 de setembro de 2021
Expo Bruxelas
Bruxelas, (Bélgica)

nCongresso Mundial de Mídia 
73º Congresso Mundial de Mídia 

de Notícias
28º Fórum Mundial de Editores
V Cúpula das Mulheres nas Notícias
Centro de Exposições Nangang
28 a 30 de setembro de 2021
Taipei, (Taiwan)

nFespa Global Print Expo
Impressão digital e serigrafia
12 a 15 de outubro de 2021
Centro de Exposições RAI
Amsterdão, (Países Baixos)
https://www.fespaglobalprintexpo.com/

nEuropean Sign Expo 2021
Exposição para sinalização não 
impressa e comunicação visual
12 a 15 de outubro de 2021
Centro de Exposições RAI
Amsterdão, (Países Baixos)
https://ese.fespa.com

nSportswear Pro
Fabricação de roupas esportivas
12 a 15 de outubro de 2021
Centro de Exposições RAI
Amsterdão, (Países Baixos)
https://www.sreenshotpro.com/

nHispack 2021
Embalagem, Processo e Logística
19 a 22 de outubro de 2021
Fira de Barcelona
Barcelona (Espanha)

nPrint Santiago 2021
20 a 22 de outubro de 2021
Espaço Riesco
Santiago, (Chile)

nExpographic 2021
Exposição Latino-americana 
de Tecnologia de Impressão, 
Etiqueta e Embalagem
26 a 29 de outubro de 2021
Centro de convenções Expo 
Guadalajara (México)
www.expografica.com

nAspack Congress
Deixe entrar a luz
28 a 31 de outubro de 2021
Hotel Myriad by Sana
Lisboa, (Portugal)

nFESPA México 2021
Exposição de Impressão Digital
e Têxtil

Novembro de 2021
Citibanamex Center
Cidade do México, (México)

nERA Packaging and 
Decorative Gravure Conference
Início de novembro de 2021
Salónica (Grécia)

nEmpack 2021
24 y 25 de novembro 2021
Feira IFEMA de Madrid
Madrid (Espanha)

nFESPA Eurasia
2 a 5 de dezembro de 2021
Istambul Expo Center
Peru

nLabelexpo Asia 2021
7 a 10 de dezembro de 2021
Centro de Exposições de Xangai
Xangai, (China)

nGulf Print & Pack 2021
14 a 16 de dezembro de 2021
Dubai World Trade Center
Dubai, (Emirados Árabes Unidos)

AGENDA 2021
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ETIQUETAS -EMBALAGEMETIQUETAS -EMBALAGEM

Por: Etygraf

A
sustentabilidade
traça o roteiro para
nossa rotulagem.
Pensamos muito
nisso: é preciso

parar o desperdício e para is-
so é preciso transformar os
modelos de produção. Isso é
uma realidade e, por isso,
queremos começar a com-
partilhar com vocês, na forma
de pequenas pílulas que pu-
blicaremos nesta seção de
notícias, quais são os nossos
princípios de sustentabilidade
e as opções que temos para
alcançar rótulos "ecológicos".

Nossos princípios de sus-
tentabilidade são:

l Não extrair recursos da
terra mais rápido do que eles
podem ser repostos.

l Não produza produtos
mais rápido do que custa pa-

ra a natureza destruí-los.
l Não destrua o planeta

mais rápido do que custa pa-
ra se recuperar.

É importante ter em men-

te qual é a composição de
uma etiqueta: seu tratamen-
to, a frente, o adesivo e o su-
porte de silicone. Pensando
nisso, listamos as opções de
que dispomos na Etygraf pa-
ra conseguir rótulos conside-
rados "ecológicos".

1. Etiquetas compostá-
veis: frontal e adesiva. Tintas
compostáveis não estão dis-
poníveis.

2. Etiquetas de materiais
reciclados.

3. Etiquetas de materiais
de origem responsável.

4. Redução de materiais.
5. Etiquetas de materiais

que permitem a reciclagem.
6. Apoio ao serviço de co-

brança.

Ecologia e sustentabilidade nos rótulos

Mondi recebe oito prêmios
A Mondi, fornecedora global

de embalagens e papel sus-
tentáveis, recebeu oito prêmios
em três categorias no WorldS-
tar Packaging Awards deste
ano. Nesta competição anual
da Organização Mundial de
Embalagem, juízes de 55 paí-
ses reconheceram as conquistas em inovação e
tecnologias de embalagem em todo o mundo,
com foco na sustentabilidade, proteção do produ-
to e conveniência do usuário final.

O Flint Group anunciou o
lançamento do XSYS, uma nova
divisão resultante da fusão do
Flint Group Flexographic e da Xei-
kon Prepress. Embora os dois
grupos tenham colaborado estrei-
tamente há algum tempo atenden-
do aos mercados de flexografia e
tipografia, esse alinhamento for-
mal trará ainda mais colaboração
e inovação para o grupo e seus
clientes. Sob o lema Be Bril liant, a

nova divisão trabalhará com seus
clientes para se manter fiel ao
postulado do Print Solid. Fique
flexível.

A nova divisão combina Flint
Group Flexographic e Xeikon Pre-
press com o objetivo de fortalecer
sua oferta de soluções abrangen-
tes para as indústrias de flexogra-
fia e tipografia, por meio de três
subdivisões: chapas, luvas e equi-
pamentos de pré-impressão.

Flint Group anuncia o lançamento do XSYS
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E
m 2020, a Sichuan

Kuanzhai Printing

Co. Ltd. (Kuanz-

hai), uma impor-

tante impressora

chinesa de embalagens de ta-

baco, expandiu sua capacida-

de de impressão com a cons-

trução de uma nova fábrica

em Suining. Como parte dis-

so, a empresa fez um pedido

da Heidelberg China para

duas máquinas Speedmaster

CX 102 com um total de 23

unidades de impressão. Para

Kuanzhai, esta é a primeira

vez que faz parceria com a

Heidelberg, apostando em

uma nova geração de Speed-

master CX 102 com conceito

Push to Stop. Isso deve au-

mentar a produtividade a um

nível em que a fábrica de Sui-

ning possa produzir mais de

um milhão de caixas premium

por ano.

O Grupo Shenzhen Jinjia

trabalha com a Heidelberg há

mais de vinte anos. A Jinjia é

uma das principais empresas

de impressão de embalagens

na China, atendendo ao mer-

cado de alto padrão com mar-

cas de prestígio nos segmen-

tos de tabaco, bebidas alcoó-

licas, álcool e cosméticos; to-

dos eles, clientes com gran-

des expectativas quanto ao

design, desenvolvimento e

inovação de novos produtos.

Portanto, em 2017 e 2019,

duas máquinas Speedmaster

CD 102-6 + L construídas na

fábrica da Heidelberg em

Xangai foram instaladas. Am-

bas as máquinas são usadas

especificamente para o de-

senvolvimento de novos pro-

dutos impressos e provas de

cor no centro de desenvolvi-

mento de Jinjia. Todos os

equipamentos de impressão

na sede em Shenzhen e nas

outras filiais são máquinas

Speedmaster CX 102 e CD

102 personalizadas, projeta-

das em conjunto com a Jinjia

e adaptadas às necessida-

des dos clientes finais.

A gráfica Xian Jun Long

de Shenzhen  recebeu este

ano uma nova Speedmaster

CD 102-9 + L com a unidade

de impressão número 9.999,

produzida nas instalações da

Heidelberg em Xangai. Xian

Jun Long é uma das princi-

pais empresas de impressão

de embalagens na China, es-

pecializada em embalagens

para bebidas alcoólicas, ciga-

rros e produtos de luxo, e tem

mais de 20 anos de relacio-

namento com o superinten-

dente profissional alemão.

Xian Jun Long receberá mais

dois Speedmaster CD 102-8

+ L este ano.

O fabricante de tecnolo-

gia de impressão digital, co-

dificação e marcação Domi-

no UK atingiu outro marco

de produção. A fábrica da

Domino Printing Sciences

plc no Reino Unido se tornou

a primeira fábrica a fornecer

30.000 unidades de suas im-

pressoras a jato de tinta

contínuo Ax Series (CIJ), o

produto de venda mais rápi-

da nos 40 anos de história

da empresa. 

Uma grande parte dos

clientes da Domino está em

setores críticos, incluindo

alimentos e bebidas, far-

macêutico, saúde e cuida-

dos pessoais, que estão en-

tre os mais atingidos pela

pandemia. O jato de tinta

contínuo é a solução de co-

dificação usada em muitas

dessas indústrias, então a

Domino sentiu a pressão

para acompanhar a de-

manda.

Domino UK ultrapassa 30.000 unidades de sua série Axe

Impressoras de embalagens
chinesas confiam na Heidelberg
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C
omo parte de
seus esforços pa-
ra inovar soluções
de etiquetagem
por meio de sua

experiência em P&D desen-
volvida no Japão, a Brother
ampliou sua linha de impres-
soras de etiquetas industriais
com equipamentos mais ro-
bustos e confiáveis, ofere-
cendo um alto nível de produ-
tividade em ambientes de
produção mais intensivos.

A oferta da Brother con-
siste em oito modelos, dis-
poníveis em duas resoluções
diferentes: 203 dpi nos mode-
los TJ-4020TN, TJ-4021TN,
TJ-4420TN, TJ-4422TN e im-
pressoras de etiquetas 300

dpi nos modelos TJ-4120TN,
TJ-4121TN, TJ-4520TN , TJ-
4522TN, todos projetados
para atender a ambientes
com alto volume de im-
pressão de etiquetas e onde
a otimização do processo e a

economia de custos são fun-
damentais.

Nesse sentido, o equipa-
mento garante produtividade
máxima, com velocidade de
impressão de até 14ips (pole-
gadas por segundo), bem co-

mo tempo de inatividade mí-
nimo com fitas que oferecem
ampla autonomia de 450m ou
600m - dependendo do mo-
delo -, e são projetado para
impressão de alto volume.
Dessa forma, eles se ajustam
às necessidades de uma am-
pla variedade de setores, co-
mo manufatura, transporte,
logística, varejo ou saúde.

Além disso, a Brother
lançou 12 fitas de diferentes
materiais e tamanhos (cera,
resina, cera / resina nos com-
primentos de 450m e 600m),
e quatro opções de etiquetas
de transferência térmica pré-
cortadas, com acabamentos
diferenciados e compatíveis
com todos os modelos.

Sick cria Speetec
A Sick, fornecedora de so-

luções baseadas em sensores,
lança o Speetec, um sensor com
uma nova tecnologia de medição
a laser sem contato com a su-
perfície do produto com foco na
medição de velocidade e compri-
mento de objetos em movimento
linear.

A tecnologia laser sem conta-
to da Speetec, sem elementos de
medição ou escalas, determina
com segurança o comprimento, a
posição e a velocidade de todos
os tipos de objetos e superfícies,
sejam eles materiais em rolo
contínuo ou itens individuais, pa-
pel, plástico, metal, madeira ou
têxtil. Também permite controles
dimensionais e cortes com gran-
de precisão.

R o n d o
Ganahl, um
dos principais
fabr i can tes
mundiais de
papelão on-
dulado e em-
balagens, re-
velou planos
para uma no-
va unidade de produção digital após um
aumento nas vendas impulsionado por
um investimento na impressora automá-
tica Koenig & Bauer Durst Delta SPC 130
FlexLine.

A Delta SPC 130 com sua tecnologia
de tinta à base de água fornece as so-
luções exigidas pelas marcas que são
necessárias para a indústria de embala-

gens de ali-
mentos. Com
os prazos de
entrega redu-
zidos, Rondo
diz que há um
enorme po-
tencial em
tecnologia on-
de a excelen-

te qualidade de impressão combina com
a produção de litografia.

As vendas estão progredindo tão rá-
pido na impressão digital para a Rondo
que uma nova unidade de produção digi-
tal será aberta na Áustria no outono de
2021. Aproximadamente 90% do negó-
cio de impressão digital da Rondo é dedi-
cado à indústria alimentícia.

Brother reforça seu compromisso com 
a impressão de etiquetas industriais

Rondo aumenta suas vendas com o
Koenig & Bauer Durst Delta SPC 130



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


O QUE É O GLOBAL

FLEXO INNOVATION

AWARDS E POR QUE AS

EMPRESAS DEVEM SE

INSCREVER?

O
Global
F l e x o
Innova-
t i o n
Awards

é uma premiação
"única"  para forne-
cedores de pré-im-
pressão, gráficas e
marcas que buscam destacar
trabalhos inovadores que ul-
trapassam os limites da flexo-
grafia. Não olhamos apenas
para a amostra impressa;
também reconhecemos o va-
lor agregado por toda a ca-
deia produtiva. Procuramos
empresas flexográficas de to-
dos os portes para demons-
trar como sua própria aborda-
gem inovadora em relação à
impressão flexográfica, com-
binada com a tecnologia KO-
DAK FLEXCEL NX, permite
que se ofereça um valor ex-
cepcional.

Em 2018, o primeiro Glo-
bal Flexo Innovation Awards
recebeu mais de 200 ins-
crições, comprovando que há
um grande número de empre-
sas com histórias motivacio-
nais para contar. Para as em-
presas que estão pensando
em participar, é uma oportuni-
dade de comemorar o trabal-
ho árduo e o talento de sua
equipe. Além disso, estamos
reunindo pessoas com ideias
semelhantes para construir
relacionamentos e formar
uma rede valiosa de especia-
listas em flexografia.

O QUE OS JURADOS PROCURAM

NOS TRABALHOS?
Estaremos avaliando cada

inscrição com base em quatro

critérios: o grau de criativida-
de no design gráfico do proje-
to, a conversão de outros pro-
cessos de impressão para fle-
xografia, a eficiência do fluxo
de trabalho da empresa e o
nível de impressão sustentá-
vel do projeto.

É fácil ficar animado com
uma nova tecnologia, mas te-
mos que lembrar que é um
meio para um fim e que não
há motivo para investir se
você não vai ganhar dinheiro
com ela. 

É por isso que, além de
procurar aplicações exclusi-
vas, queremos ver o que se
faz na vida real, no dia a dia,
ações inovadoras para au-
mentar o lucro, fiéis ao trabal-
ho que as empresas produ-
zem diariamente, em vez de
serem aplicativos inovadores
únicos criados apenas para
essa participar do prêmio.

Também gostaríamos de
saber como a empresa do
participante funciona e quais
etapas foram executadas pa-
ra chegar ao resultado final
enviado para o prêmio. Então,
por exemplo, por que uma tin-
ta específica foi usada? Co-
mo foram reunidas as neces-
sidades técnicas da embala-
gem? Como a configuração
flexográfica possibilitou maior
eficiência? Se não tivermos

uma ideia da jornada criativa,
será mais difícil para nós jul-
gar o trabalho.

O QUE VOCÊ MAIS GOSTA EM SER

UM JUIZ DO GLOBAL FLEXO

INNOVATION AWARDS?
Apesar de trabalhar na

indústria flexográfica há mais
de 30 anos, sempre fico sur-
preso com o talento e a ino-
vação. O que mais gosto em
julgar os prêmios é ver como
cada inscrição tem uma visão
diferente dos critérios e pro-
duz algo que é único.

Também me sinto extre-
mamente honrado por trabal-
har com um painel de espe-
cialistas do setor com a vasta
experiência que eles têm, e
adoro ouvir as discussões e a
colaboração que ocorrem du-
rante o processo de julga-
mento enquanto determina-
mos as análises dos vence-
dores. Tenho certeza de que
vou aprender muito com eles
durante o processo de julga-
mento.

Se você tivesse que dar
três dicas importantes para
uma empresa que está pen-
sando em se inscrever no
Global Flexo Innovation
Awards, quais seriam elas?

Saiba o que o torna espe-
cial - e conte-nos. No ano
passado, uma inscrição cha-

mou a atenção dos jurados
por seu uso criativo de design
em embalagens de rações
para animais de estimação.
Normalmente, nesse tipo de
embalagem, você colocaria
uma camada de tinta sólida
branca antes das outras co-
res de tinta. Esta empresa eli-
minou o branco atrás da ima-
gem dos olhos do animal de
estimação, imprimindo direta-
mente na folha e fazendo os
olhos brilharem. Foi um uso
muito interessante de design
criativo.

Em segundo lugar, defina
seus padrões mais altos. Este
ano, o julgamento será mais
rigoroso, pois temos um nível
mais amplo e profundo de ex-
periência em nosso painel,
que inclui especialistas técni-
cos, acadêmicos, gerentes de
marca e pesquisadores. Co-
mo resultado, cada inscrição
será examinada sob várias
perspectivas para medir seu
impacto holístico na cadeia de
valor. Estamos tentando de-
monstrar como o processo de
flexografia continua a inovar e
crescer, e a se tornar uma fe-
rramenta mais poderosa. Por
isso, estamos ansiosos para
ver as inscrições que estão
impulsionando o nível em ter-
mos de qualidade do conteú-
do enviado.

Global Flexo Innovation Awards

Chris Horton

Chefe do júri do

Global Flexo

Innovation Awards, 

A Miraclon, que comercializa as so-
luções KODAK FLEXCEL, está promo-
vendo mais uma edição do Global Fle-
xo Innovation Awards. 

Mais do que um prêmio que recon-
hece a qualidade de impressão dos tra-
balhos, o painel de jurados busca re-
conhecer a inovação e homenagear as
empresas que estão na vanguarda da
transformação da indústria flexográfica. 

Christopher Horton, ex-vice-presi-
dente sênior da SGS, está presidindo o

painel de jurados independentes, com-
posto por influenciadores e especialis-
tas da indústria. Como empresário, pro-
fissional inovador e executivo, Chris-
topher passou os últimos 30 anos de
sua carreira acompanhando o cresci-
mento da indústria flexográfica. 

Abaixo, Chris comenta mais sobre
os prêmios, motivos para as empresas
participarem e o que os jurados espe-
ram encontrar nos trabalhos partici-
pantes.
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Em terceiro lugar, apoie-

se nos fatos. Espero ver apre-

sentações mais detalhadas

que demonstrem claramente

como a flexografia moderna,

com a tecnologia FLEXCEL

NX, está agregando benefí-

cios concretos para os resul-

tados financeiros de cada

empresa participante, bem

como para toda a cadeia de

valor. Como evidência de co-

mo as marcas chegaram à

amostra final enviada, gos-

taríamos de ver exemplos de

impressões produzidas e os

processos anteriores que

usavam. Dessa forma, pode-

mos realmente avaliar o pro-

cesso de conversão do início

ao fim. 

Por fim, como algumas

inscrições deram apenas

uma quantidade mínima de

informações, tivemos que vol-

tar várias vezes para obter

mais detalhes, enquanto as

empresas que forneceram;

por outro lado, as empresas

que forneceram mais infor-

mações tiveram uma chance

maior de sucesso.

Você pode comentar so-

bre algumas das tendências

mais amplas dentro da indús-

tria de impressão flexográfica,

como elas evoluíram desde a

última premiação e como

você espera que se reflitam

nas inscrições dos prêmios

deste ano?

A sustentabilidade é um

fator-chave na indústria fle-

xográfica, com muitas gráfi-

cas e marcas adotando uma

abordagem mais sustentável.

Um critério-chave na pre-

miação é termos uma visão

geral da estratégia de negó-

cios do participante em re-

lação à sustentabilidade, co-

mo ela foi inserida no projeto

(por exemplo, materiais sus-

tentáveis, tintas, redução de

resíduos, etc.) e como eles

estão aumentando seu diálo-

go com os clientes sobre es-

se assunto.

A segunda tendência-

chave está bem ligada à sus-

tentabilidade - a evolução dos

substratos usados para im-

pressão flexográfica. As em-

presas já estão trabalhando

com vários substratos dife-

rentes, incluindo papelão on-

dulado, papel, papel alumínio

e filmes plásticos, mas na

premiação esperamos vê-los

trabalhando com alguns no-

vos substratos, como mate-

riais recicláveis, e entender

como o processo flexográfico

moderno atende os desafios

que vêm com esses substra-

tos.

Nos últimos anos, também

vimos o aumento do comércio

eletrônico, o que levou muitas

marcas a reavaliarem suas

estratégias e olhar além das

lojas físicas, considerando

projetos diferentes para seus

produtos e embalagens para

promoções online e envio ao

consumidor. 

Estou surpreso em ver co-

mo isso está impactando as

estratégias de nossos partici-

pantes e como eles estão im-

plementando isso em seu de-

sign e produção de im-

pressão e embalagem.

A Flexo está em uma tra-

jetória ascendente há várias

décadas e, embora a crise do

Covid-19 certamente tenha

impactado a indústria,

também mostrou o quão resi-

liente e adaptável o mercado

pode ser. Um dos principais

usos da impressão flexográfi-

ca é a criação de embalagens

descartáveis, cujo uso au-

mentou drasticamente por

razões de higiene.

Estou ansioso para julgar

os prêmios novamente neste

ano, e ver como as empresas

evoluíram e inovaram, e, co-

mo durante a crise, consegui-

ram manter e fazer crescer

seus negócios, pois acredito

que é aí que reside o verda-

deiro talento. 

O Global Flexo Innovation

Awards é uma grande opor-

tunidade para os fornecedo-

res de pré-impressão, gráfi-

cas e marcas que usam fle-

xografia serem reconhecidos

por sua inovação e criativida-

de; então, eu encorajo todos

os que ainda não se inscre-

veram isso a baixar um for-

mulário em www.transfor-

mingflexo.com e enviar sua

inscrição. O painel de jurados

analisará as informações

eletrônicas da inscrição antes

do julgamento e, então, po-

derá solicitar informações

adicionais. Portanto, ins-

crições antecipadas são im-

portantes.

Designers e profissionais

gráficos brasileiros são con-

hecidos mundialmente por

sua criatividade. Especifica-

mente, o que você pode co-

mentar sobre as inscrições do

Brasil (e da América Latina)

para trabalhos usando as so-

luções KODAK FLEXCEL no

Global Flexo Innovation

Award?

Recebemos o maior nú-

mero de inscrições da Améri-

ca Latina, o que é uma clara

indicação da inovação e com-

petitividade do setor na re-

gião. A competitividade deve

ser considerada tanto no sen-

tido de negócios, quanto na

disposição de vencer e mos-

trar ao mundo o que eles po-

dem fazer.

Todas as inscrições que

recebemos da região segui-

ram de perto as tendências

globais em torno da eficiência

na impressão, gama de cores

estendida, conversão de ou-

tras tecnologias como gravu-

ra para flexografia - indicando

claramente o uso dos recur-

sos da flexografia moderna.

Também vimos inscrições na

região, como no resto do

mundo, mostrando como a

flexografia pode ser eficaz em

tiragens curtas para im-

pressão promocional possibi-

litando a realização de novos

designs de forma mais rápi-

da, eficiente e sem compro-

meter a qualidade de im-

pressão.

Estou familiarizado com a

criatividade dos designers

brasileiros de sua experiência

anterior e estou ansioso para

ver mais trabalhos criativos e

inovadores na competição

deste ano também.

O Global Flexo Innovation Awards é uma grande

oportunidade para os fornecedores de 

pré-impressão, gráficas e marcas que usam 

flexografia serem reconhecidos por sua inovação 

e criatividade; então, eu encorajo todos os que ainda

não se inscreveram isso a baixar um formulário em

www.transformingflexo.com e enviar sua inscrição.

O painel de jurados analisará as informações 

eletrônicas da inscrição antes do julgamento e, 

então, poderá solicitar informações adicionais. 

Portanto, inscrições antecipadas são importantes.
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E
m 2017, Anoia Labels co-

meçou a trabalhar em conjunto

com o Flint Group e deu um

passo em direção ao futuro,

mudando a tecnologia de pro-

cessamento de chapas de água para sol-

vente. Eles instalaram um processador

compacto de placas nyloflex Combi FII

que inclui um visor, lavadora, secadora e

finalizador leve para placas de formato

pequeno. Isso permitiu uma melhoria sig-

nificativa em relação à qualidade consis-

tente da placa.

Em 2020, eles começaram a usar as

chapas de impressão nyloflex FTS do

Flint Group, uma chapa flexográfica

versátil com pontos superiores planos

inerentes para vários segmentos de mer-

cado. Após os primeiros testes, Anoia La-

bels viu duas vantagens claras: melhor

capacidade de impressão, maior trans-

ferência e densidade de tinta com melhor

definição de pontos e redução do tempo

de inicialização e desperdício devido à

melhor molhabilidade da placa nyloflex

FTS em combinação com tintas UV.

O Flint Group Packaging

Inks se juntou ao projeto

HolyGrail 2.0 que busca re-

solver as complexidades que

cercam a reciclagem de em-

balagens plásticas pós-con-

sumo.

O Projeto HolyGrail foi es-

tabelecido em 2017 para

acelerar a transição para

uma economia circular global

para plásticos, melhorando

as taxas de reciclagem por

meio de uma classificação de

material mais eficaz e de alta

qualidade. Em 2020, a se-

gunda fase do projeto, Holy-

Grail 2.0, foi lançada para

abri-lo como uma iniciativa

de cadeia de valor cruzada

com maior escala e escopo.

Paul Winstanley, Diretor

Sênior de Tecnologia e Ino-

vação do Flint Group Packa-

ging Inks, comentou: "Holy-

Grail 2.0 se alinha perfeita-

mente com nossa visão de

ajudar a indústria de embala-

gens a alcançar uma econo-

mia circular por meio do de-

senvolvimento de produtos

construídos de forma res-

ponsável e soluções sus-

tentáveis.  Fez muito sentido

se comprometer a trabalhar

com a Associa European

Trademark Association

("AIM"), que está liderando o

projeto, e outros parceiros da

HolyGrail, para desenvolver

ainda mais essa tecnologia

que aumentará significativa-

mente a reciclagem de em-

balagens plásticas.

Rótulos Anoia confia no Flint Group

Flint Group Packaging Inks se junta à iniciativa HolyGrail 2.0

A Xeikon lançou sua nova

Unidade de Embelezamento

Fusion: o Xeikon FEU, que

oferece a impressoras e con-

versores de etiquetas a má-

xima flexibilidade para aten-

der às demandas de pro-

prietários de marcas e desig-

ners que precisam criar eti-

quetas de alta qualidade que

sejam atraentes, exclusivas,

divertidas e criativas. Com

recursos abrangentes de

embelezamento e acaba-

mento digital, o Xeikon FEU

é baseado na tecnologia

MGI e oferece verniz UV es-

pecial, verniz de toque, lami-

nação, texturas 3D e holo-

gramas em uma ampla gama

de materiais, incluindo eti-

quetas transparentes, BOPP

e papel convencional, e até

papéis estruturados .

Usando a tecnologia de

jato de tinta, o verniz UV es-

pecial com ou sem efeitos de

textura em relevo 3D pode

ser aplicado automaticamen-

te a qualquer área de uma eti-

queta. Paralelamente, para

aplicações de laminação, a

área de etiqueta digital pode

receber folhas controladas di-

gitalmente com ou sem efei-

tos 3D de alguma complexi-

dade em relação ao processo

convencional.

Lançamento do Xeikon FEU



A Flexo & Labels 2021 acontecerá de 21 de Julho a 24 de Julho, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo/SP.
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A
redução

do des-

perdício

de ali-

mentos é

um esforço global. A

meta 12 dos Objeti-

vos de Desenvolvi-

mento Sustentável

das Nações Unidas

(ODS) é "Garantir

padrões de consu-

mo e produção sus-

tentáveis" e inclui a

meta "Até 2030, re-

duzir pela metade o

desperdício alimentar per capi-

ta global no varejo e no consu-

midor e reduzir as perdas de

alimentos na produção e redes

de fornecimento [...] '.

Os Estados-Membros sau-

daram a iniciativa e as autori-

dades reguladoras, como a

Comissão Europeia, estão a

avaliar, entre outras questões,

as regras para os retalhistas

doarem alimentos excedentes.

Muitos varejistas, proprietários

de marcas, fabricantes e for-

necedores do Reino Unido

também se comprometeram a

cumprir as metas do Courtauld

Pledge 2025, que visa melho-

rar a eficiência dos recursos e

reduzir o desperdício no setor

de alimentos do Reino Unido.

In co Consequentemente, a

indústria adotou novas so-

luções e tecnologias para redu-

zir o desperdício de alimentos,

incluindo recipientes que po-

dem ser lacrados, embalagens

menores e embalagens unitá-

rias, e tem feito esforços para

aumentar a vida útil do produto

tornando-os mais eficientes.

sistemas de transporte e arma-

zenamento.Mas e quanto à

causa mais comum de des-

perdício de alimentos entre os

consumidores: o prazo de vali-

dade dos alimentos?

Lee Metters, diretor de de-

senvolvimento de

negócios do Domi-

no Printing Scien-

ces (Domino)

Group, discute as

várias práticas e re-

quisitos internacio-

nais em relação à

indicação do melhor

antes e das melho-

res datas em ali-

mentos e examina

como uma melhor

consistência e clare-

za na rotulagem de

alimentos poderia

ajudar a reduzir desperdício.

REVISÃO DE TERMINOLOGIA
De acordo com uma pes-

quisa do Programa de Ação de

Resíduos e Recursos

(WRAP), 7,3 milhões de tone-

ladas de alimentos são des-

perdiçados a cada ano no Rei-

no Unido. Cerca de 660 mil to-

neladas desse resíduo - ou se-

ja, quase 10% do total - deve-

se, de alguma forma, à rotula-

gem da data. Parte do proble-

ma é a maneira como os dife-

rentes compradores interpre-

tam a data dos rótulos nas em-

balagens dos alimentos.

O desafio é agravado por

diferenças no uso de termino-

logia e regulamentos em re-

lação à indicação de datas nos

alimentos s. Até recentemen-

te, era comum ver 'exibir por' e

'vender por' em varejistas do

Reino Unido, enquanto na UE

eram frequentemente vistos

ao lado de 'melhor antes' e 'u-

so por'. Em contraste, nos

EUA, por não usar descrições

uniformes e universalmente

aceitas nos rótulos dos alimen-

tos, os consumidores se depa-

ram com expressões como

"expiração", "data de valida-

de", "de preferência antes de",

"venda antes de", "melhor an-

tes de", "De preferência até", e

a lista continua.

Porém, exceto pela indi-

cação de "prazo de validade",

nenhuma dessas datas está

relacionada à segurança do

produto. Por exemplo, as indi-

cações "consumir de preferên-

cia antes", "de preferência an-

tes" e "consumir de preferência

antes" referem-se à data em

que um produto terá o melhor

sabor ou qualidade, enquanto

"expor até" e "vender por" indi-

cam ao varejista por quanto

tempo o produto pode ser exi-

bido para venda para fins de

gerenciamento de estoque.

Em 2017, o WRAP, junta-

mente com a FSA e o Ministé-

rio do Meio Ambiente, Alimen-

tos e Assuntos Rurais do Rei-

no Unido (DEFRA), emitiu no-

vas recomendações destina-

das aos varejistas para dar

aos compradores uma indi-

cação mais simples e consis-

tente sobre a data no rótulo. O

documento Guia de Rotula-

gem - Melhores práticas para

rotulagem de datas de alimen-

tos e recomendações de ar-

mazenamento recomenda a

prática de "ter um único rótulo

com a data em cada produto".

O guia também recomenda

aplicar "prazo de validade"

apenas quando houver um

motivo de segurança alimentar

para fazê-lo e fornece ajuda

sobre quando usar infor-

mações adicionais, como ins-

truções de congelamento e ar-

mazenamento. Deve-se notar

que o documento WRAP se

destina a ser usado em con-

junto com o Regulamento (UE)

nº 1169/2011 sobre infor-

mações sobre alimentos ao

consumidor, o Regulamento

(Reino Unido) sobre infor-

mações sobre alimentos de

2014 e outros guias relaciona-

dos, e não se destina a substi-

tuir as orientações já em vigor.

REVISÃO DOS PADRÕES DE
ENCONTROS GASTRONÔMICOS

Embora os padrões de da-

tação sejam diferentes entre

os países, há uma distinção

entre as datas relacionadas à

qualidade do produto e aque-

las relacionadas à segurança,

saúde e bem-estar do consu-

midor.

No Reino Unido, a organi-

zação de pesquisa e consulto-

ria em alimentos Campden

BRI deixa claro que os consu-

midores não devem consumir

um produto após o "prazo de

validade" por razões de segu-

rança. No entanto, a indicação

"consumir de preferência an-

tes" aborda - de acordo com a

Food Standards Agency (FSA)

- "qualidade e não segurança".

Essa recomendação é semel-

hante na França, onde a

Agência Nacional de Segu-

rança Alimentar, Ambiental e

Ocupacional menciona que o

"prazo de validade" deve ser

respeitado e que, após essa

data, o produto "legalmente

não é adequado para consu-

mo, pois representa um risco à

saúde do consumidor ".

Saber como a vida útil do

produto é determinada é bené-

fico para entender a relevância

e a importância desses rótulos

de data. De acordo com

Campden BRI, existem muitas

formas de análise para estabe-

lecer a data de validade e a da-

ta de validade de um produto.

Para a data de expiração,

você pode realizar um teste de

vida útil no qual o produto é

embalado e então testado mi-

crobiologicamente por um

período de tempo especifica-

do. Uma vez que as substân-

cias microbiológicas excedam

certos níveis, o produto será

considerado como tendo atin-

gido o "fim da sua vida útil". 

A marcação de datas de validade e consumo preferencial:
uma oportunidade para evitar o desperdício de alimentos

Lee Metters

Diretor de

desenvolvimento de

negócios do Domino

Printing Sciences

(Domino) Group, 
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Outras formas de teste in-
cluem modelagem preditiva,
na qual o software é usado pa-
ra prever a vida útil de um pro-
duto, ou um teste de estimu-
lação, no qual microorganis-
mos são introduzidos em um
produto embalado para ver se
eles crescem.

No caso de datas preferen-
ciais de consumo, podem ser
realizados testes como a aná-
lise sensorial, que avalia a
aparência, cheiro, sabor e pa-
ladar dos produtos; análise de
textura, que testa o ranço em
produtos de panificação e pas-
telaria; e análise química, com
a qual aspectos como impure-
zas e ranço são avaliados no
perfil de sabor de um produto.

O aspecto da qualidade do
melhor antes da data levou al-
guns a acreditar que essas da-
tas são arbitrárias e que até
encorajam o desperdício de
alimentos. No entanto, o
WRAP menciona que a pre-
sença de um rótulo de data de
qualquer tipo reduz a probabili-
dade de as pessoas jogarem
fora os alimentos antes do
cumprimento da data, o que
indica que essas indicações
podem ter seu peso no com-
bate ao desperdício alimentar.
.

Na UE, não há atualmente
nenhuma exigência legal de
que frutas e vegetais frescos e
não cortados tenham um rótu-
lo de data, embora o uso de
um código de data em produ-
tos de vida curta com um tem-
po limitado para consumo pos-
sa encorajar os consumidores
a comer os alimentos antes is-
so estraga. O WRAP reco-
menda remover os rótulos de
data dos produtos frescos,
conforme apropriado, e enco-
raja as pessoas a usarem seu
julgamento sobre quando os
produtos frescos devem ser
consumidos.

INICIATIVAS INTERNACIONAIS
PARA REDUZIR O DESPERDÍCIO

Organizações em todo o

mundo têm lutado para resol-
ver a confusão dos consumi-
dores em torno da rotulagem
de datas, na tentativa de re-
duzir o desperdício de alimen-
tos. No Reino Unido, a cam-
panha Love Food Hate Waste
visa aumentar a conscienti-
zação sobre a necessidade
de reduzir o desperdício de
alimentos e oferece consel-
hos práticos para ajudar as
pessoas a desperdiçar menos
alimentos. Por sua vez, a or-
ganização dinamarquesa Too
Good To Go colabora com o
homem y outros de outros
países, incluindo Noruega,
Áustria, Suíça, Portugal e
Polônia, para reduzir o des-
perdício de alimentos.

A organização defende
uma rotulagem mais clara das
datas, bem como iniciativas
que permitem que lojas, cafés
e restaurantes locais vendam
ou doem alimentos exceden-
tes, em vez de simplesmente
jogá-los fora. Em um relatório
recente intitulado Datas de ex-
piração, uma ideia desatuali-
zada? (Datas de validade,
uma ideia desatualizada?), A
organização apóia a pesquisa
WRAP que indica que 49% da
população europeia acha que
informações melhores e mais
claras sobre o significado do
melhor antes e das melhores
datas ajudariam a desperdiçar
menos comida em casa.

Um trabalho significativo foi
feito para combater essa cau-
sa subjetiva de desperdício, in-
cluindo a campanha Frequen-
temente Good After, que lem-
bra os consumidores de que
os alimentos ainda podem ser
comestíveis após a data espe-
cificada se tiverem cheiro e
gosto bom. Essa campanha
incentiva o consumidor a con-
fiar em seus sentidos para
analisar a vida útil do produto.
Vários fabricantes de alimen-
tos, incluindo Unilever, Carls-
berg e Arla Foods, colabora-
ram com a Too Good To Go
para tornar a iniciativa uma re-

alidade. A Carlsberg e a Arla
Foods adicionaram uma de-
claração "Normalmente bom
depois" para certas cervejas e
laticínios, e a Unilever adotou
o rótulo para suas três mini-re-
feições de macarrão de arroz
Knorr.

ALGUMAS DAS ALTERNATIVAS
Como muitos fabricantes

de alimentos recebem bem as
iniciativas internacionais para
reduzir o desperdício, a pes-
quisa de materiais de embala-
gem alternativos ao plástico
também está ocorrendo em
segundo plano. A embalagem
alternativa pode estender a vi-
da útil de muitos produtos; não
só oferecem conveniência,
mas também minimizam o
desperdício. Muitas entidades
do setor se manifestaram so-
bre a pressão que as empre-
sas enfrentam para reduzir o
uso do plástico sem aumentar
o desperdício de alimentos.

A indústria - incluindo fabri-
cantes de alimentos e super-
mercados - está cada vez
mais ciente de que pode haver
um aumento no desperdício
de alimentos devido à redução
de plásticos. Isso pode mudar
se o setor for informado sobre
as alternativas ao plástico.
Atualmente, algumas datas de
validade são previstas para
novos materiais de embala-
gem e os produtos geralmente
começam com uma vida útil
mais curta, que é então esten-
dida conforme o andamento
dos estudos.

Grupos e iniciativas como
o NanoPack, um projeto finan-
ciado pela UE, estão apoiando
o uso de embalagens alternati-
vas a fim de estender a vida
útil dos produtos por meio do
uso de tecnologias ativas de
embalagem de alimentos. Ou-
tras metodologias incluem o
uso de materiais produzidos a
partir de plantas ou alimentos
em filmes de embalagem ou
revestimentos protetores e o

uso de nanopartículas antioxi-
dantes, conforme relatado em
um relatório recente da PreS-
couter.

Embora todo esse trabalho
seja crítico, ao adotar qualquer
novo material, Campden BRI
diz, a vida útil do produto deve
ser redeterminada. Se forem
utilizados materiais alternati-
vos, esse processo também
deve envolver a avaliação do
próprio material de embala-
gem, bem como dos alimentos
dentro do recipiente. Isso é ex-
tremamente importante na ho-
ra de codificar esses produtos,
que deve ser correta para ga-
rantir que o alimento não es-
trague antes de chegar ao
consumidor.

CONCLUSÃO

Este é claramente um pro-
cesso de longo prazo para os
fabricantes de alimentos, e
muitos estão demonstrando
seu compromisso com a re-
dução do desperdício de ali-
mentos por meio de parcerias
com organizações que se des-
tacam neste campo. Temos
visto inúmeras iniciativas da
indústria ou organizações pes-
quisando materiais de embala-
gem alternativos e tentando
resolver a confusão em torno
da marcação de data em uma
tentativa de reduzir o des-
perdício de alimentos e tornar
a embalagem de alimentos
mais sustentável, e esses são
sinais de que medidas estão
sendo tomadas na direção
certa.

À medida que os regula-
mentos continuam a mudar, os
fabricantes de alimentos e be-
bidas devem se esforçar para
colaborar com organizações
que tenham conhecimento
atualizado dos requisitos de
codificação de datas e regula-
mentos de codificação e mar-
cação para que possam conti-
nuar a cumprir os regulamen-
tos e contribuir para o objetivo
global de redução desperdício
de comida.
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Brandsummit dá vida 
ao Coco Vegan

Nasce Coco Vegan, a nova marca de produtos ve-

ganos e prontos para comer. A Brandsummit desen-

volveu sua identidade e embalagem com base neste

discurso: vegana, pronta para comer, 100% natural e

rótulo ecológico.

Do estúdio de design valenciano optaram por um

design clean como tipo de alimento e valores de mar-

ca: um compromisso com a saúde e a qualidade, com

o máximo respeito pela natureza e pelos animais. As-

sim, foi criada uma identidade gráfica direta, sincera,

transparente e oportuna.

Sob a premissa da sustentabilidade, os recipientes

Coco Vegan são feitos de vidro reciclável e reutilizá-

vel, acompanhados de um rótulo que diz exatamente

o que o produto é e o que o consumidor precisa saber:

um rótulo simples, onde as informações de interesse

estão localizadas de forma rápida e fácil.

S
creen Graphic Solu-

tions Co., Ltd. e CGS

ORIS desenvolveram

uma nova tecnologia

que vai economizar

tempo, levar a uma melhor quali-

dade de impressão e atender à

necessidade crescente de so-

luções independentes de geren-

ciamento de cores. A nova so-

lução de correspondência de co-

res especiais CxF, disponível

para CGS ORIS CxF Toolbox, é

uma resposta às demandas do

mercado por software que pode

garantir consistência de cores e

melhorar a eficiência para clien-

tes novos e existentes.

Na indústria de rótulos e em-

balagens, cores especiais costu-

mam ser usadas para reproduzir

com precisão as cores da mar-

ca. E é na impressão de cores

especiais em particular que o

formato de intercâmbio de cores

CxF foi reconhecido por mais de

uma década como um dos mel-

hores métodos para capturar e

transmitir todos os detalhes em

uma cor. Ao contrário dos perfis

ICC convencionais, os dados

CxF incluem informações espec-

trais para cores especiais, in-

cluindo meios-tons e transmitân-

cia. Isso permite cálculos de co-

res mais precisos e uma base

ideal para uma reprodução de

cores precisa a qualquer mo-

mento.

Screen Graphic Solutions

Co., Ltd e CGS ORIS desenvol-

veram uma tecnologia que prevê

meios-tons a partir de dados co-

lorimétricos limitados usando um

algoritmo proprietário. Isso gera

dados CxF completos automati-

camente, economizando uma

quantidade significativa de tem-

po. Isso facilitou a adoção do

CxF por novos usuários, além de

melhorar a eficiência dos usuá-

rios existentes.

A impressora a jato de tinta

UV recém-desenvolvida da

Screen para etiquetas, True-

press Jet L350UV SAI, processa

arquivos PDF com dados CxF

incorporados e pode separá-los

em até seis cores CMYK + OB

(recurso disponível no início de

2021). Combinada com a tecno-

logia de separação multicor

CGS ORIS X Gamut, a tecnolo-

gia jato de tinta da Screen permi-

te a reprodução de cores espe-

ciais, mesmo com um conjunto

de tintas fixas expandidas em

impressão de alta qualidade.

Screen e CGS ORIS apresentam
uma nova tecnologia

Colaboração
Asahi e Esko

A Asahi Photoproducts,

pioneira no desenvolvimento

de chapas flexográficas de

fotopolímero, e a Esko, for-

necedora global de soluções

integradas de hardware e

software para embalagens,

etiquetas e indústrias de

grande formato, anunciaram

sua colaboração para de-

senvolver uma solução ino-

vadora de produção automa-

tizada de chapas flexográfi-

cas.

A colaboração combinará

as principais tecnologias de

hardware e software de am-

bas as empresas para ofere-

cer uma solução altamente

eficiente e sustentável para a

indústria de embalagens.

Esko anuncia venda de seu
negócio Kongsberg para

OpenGate Capital
A Esko, desenvolvedora global de soluções inte-

gradas de software e hardware para embalagens, eti-

quetagem e indústrias de grande formato, anunciou

que planeja vender seu negócio de acabamento digi-

tal Kongsberg para a OpenGate Capital, sujeito a in-

formações ou consultas. com os órgãos representati-

vos dos trabalhadores ao abrigo da legislação local.

A venda planejada inclui as instalações originais

de pesquisa e desenvolvimento da Kongsberg na No-

ruega e as instalações de produção em Brno, na

República Tcheca. A OpenGate Capital é uma enti-

dade de private equity com sede em Los Angeles,

Califórnia, com escritório europeu em Paris e inves-

timentos em cinco continentes.
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O
Bobst Group e a

SEI Laser unirão

forças para ace-

lerar o desenvol-

vimento de so-

luções de conversão digital

de laser para a indústria de

etiquetagem e embalagem.

As sinergias entre as duas

empresas vão permitir o de-

senvolvimento de novas so-

luções e uma abordagem que

responda às necessidades

dos clientes.

A nova atividade irá de-

senvolver e comercializar so-

luções de corte digital a laser

para etiquetas, embalagens

flexíveis e dobráveis e pa-

pelão ondulado em todo o

mundo.

Assim que você obtiver to-

das as autorizações necessá-

rias, o Bobst Group oferecerá

mais informações sobre seus

esforços para moldar o futuro

do mundo das embalagens.

Adicionalmente, a BOBST

também anunciou a aqui-

sição dos restantes 49,9% da

Mouvent AG para reforçar a

expansão do seu portefólio

de impressão. A BOBST ad-

quiriu 50,1% da RADEX em

junho de 2017 para desen-

volver a Mouvent AG, uma

start-up dedicada à im-

pressão com tinta digital. O

objetivo era explorar e prepa-

rar as seguintes inovações

para transformar a produção

de embalagens. O trabalho

realizado nos últimos três

anos foi muito fecundo e po-

sitivo.

A inovadora tecnologia de

cluster Mouvent foi aplicada

nas impressoras Mouvent

LB-701, LB-702 e BOBST

MASTER DM5. Apesar da si-

tuação da Covid-19, mais de

20 impressoras foram vendi-

das na Europa e nos EUA du-

rante 2020. O portfólio digital

da BOBST está abrindo no-

vos horizontes para conver-

sores de etiquetas, combi-

nando impressão de alta qua-

lidade, alta produtividade e

boa lucratividade. Ele respon-

de à crescente demanda por

pequenas tiragens, marke-

ting mais rápido e produtos

sazonais.

Hans Kolb Wellpappe

confirmou um caminho de

crescimento acelerado para

a produção digital depois

que o CorruJET 170 da Koe-

nig & Bauer Durst atingiu

grandes expectativas. Cená-

rios de entrada no mercado

rápidos, versões aumenta-

das e duração mais curta

são os principais motivos pa-

ra mudanças estratégicas,

pois os clientes continuam a

impulsionar as mudanças.

A CorruJET 170 usada

para impressão digital pós-

impressão em papelão ondu-

lado é a parte crucial dos

grandes investimentos feitos

pela KOLB nos últimos anos

e é uma peça central de sua

estratégia digital. Ele está lo-

calizado em uma instalação

dedicada perto da sede do

grupo em Memmingen, Ba-

viera, Alemanha. A máquina

oferece impressão digital de

alta resolução em velocida-

des de produção de até 5.000

placas por hora, aceita forma-

tos de até 1.700 x 1.300 mm e

um p resolução de impressão

de 1200 x 600 dpi.

A CorruJET 170 também

se beneficia por ter tintas

inócuas para alimentos, o

que é extremamente impor-

tante para o mercado de em-

balagens. As tintas à base

de água da Koenig & Bauer

para CorruJET 170 são for-

mulações aceitas na legis-

lação suíça, EuPIA, lista de

tintas da Nestlé e são produ-

zidas totalmente de acordo

com as GMP.

Bobst Group acelera sua jornada digital

Kolb acelera a pós-impressão digital com o CorruJET 170
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O
mercado de em-
balagens está
crescendo: de
acordo com o es-
tudo Smithers Pi-

ra 2019 "O Futuro da Emba-
lagem Global até 2024", o va-
lor total do volume global de
embalagens para 2019 foi de
quase US $ 920 bilhões e de-
ve crescer uma média de
2,8% ao ano, para mais de
US $ 1 trilhão até 2024. O es-
tudo considera o volume de
papelão, embalagens flexí-
veis, plásticos rígidos, metais
e materiais de vidro. A Ásia
foi o maior mercado em 2018,
respondendo por cerca de
40% do consumo global de
embalagens, seguida pela
América do Norte com cerca
de 22% e a Europa Ocidental
em terceiro lugar com 20%. A
China é o maior consumidor
de embalagens do mundo,
com mais de US $ 200
bilhões e tem previsão de
crescimento mais rápido no
consumo de embalagens pe-
lo menos nos próximos cinco
anos, de 2019 a 2024, com
uma taxa de quase 5%. Os
motivos que explicariam este
aumento seriam o aumento
do salário real, uma classe
média em expansão, uma po-
pulação crescente, uma urba-
nização crescente e uma ex-
pansão maior do comércio
eletrônico.

A Heidelberger Druck-
maschinen AG (Heidelberg)
foca claramente neste alto
potencial de mercado. A em-
presa está idealmente posi-
cionada no crescente seg-
mento de impressão de papel
cartão dobrável, tanto global-
mente quanto na China, onde
desfruta de uma posição

mais do que privilegiada. "O
mercado chinês, um dos mer-
cados mais importantes para
nós, tem atualmente uma das
maiores demandas do setor,
sendo esta a mais parecida
com a do ano anterior duran-
te a pandemia", confirma o
CEO Rainer Hundsdörfer. "A
perspectiva de longo prazo
também parece favorável. A
China continua sendo o mer-
cado que mais cresce no
mundo. Nossa participação
de mercado de cerca de 50%
nos coloca na vanguarda da
expansão, e queremos con-
solidar ainda mais nossa po-

sição. Portanto, expandire-
mos ainda mais nossa capa-
cidade de produção em Xan-
gai e aumentaremos nossa
competitividade com uma
proporção maior de valor
agregado. Além da produção
local, a Heidelberg China
também ajudará com uma
forte equipe de vendas e ser-
viços. Temos como objetivo
principal as empresas de im-
pressão de embalagens com
alto nível de sucesso ".

A Heidelberg China reali-
zou o evento Packaging Day,
combinando os segmentos
presencial e online, no final

de setembro. O objetivo foi
mostrar aos impressores de
caixas dobráveis o enorme
potencial de produtividade
que qualquer gráfica pode
atingir com máquinas inteli-
gentes de alto desempenho e
processos otimizados, bem
como responder às tendên-
cias de mercado da indústria
chinesa em questões como a
diminuição constante de tira-
gens e aumento das expecta-
tivas de acabamento. Com is-
so em mente, a Heidelberg
apresentou seu portfólio
abrangente para todo o pro-
cesso de produção.

Heidelberg: crescimento da
indústria de embalagens na China



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

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

equipamentos

de acabamento

de impressão A

B Graphic Inter-

national (ABG) lançou uma

solução de desbobinador

contínuo (NSU) e rebobina-

dor contínuo (NSR). Com ba-

se nos projetos existentes do

parceiro estratégico Kocher &

Beck, as soluções de bobina-

deira marcam a primeira en-

trada da ABG no campo de

emenda.

Fabricado nas insta-

lações da ABG na Espanha,

ambos os sistemas serão

do interesse de clientes de

médio e longo prazo, que

buscam aumentar a produti-

vidade, melhorar a qualida-

de do produto e controlar /

reduzir o desperdício de

material.

Ambas as soluções de bo-

binadeira têm uma variedade

de aplicações e podem ser in-

tegradas a qualquer configu-

ração existente, incluindo

prensas, equipamentos de

acabamento e conversores,

dando aos clientes maior fle-

xibilidade. A gama de apli-

cações é infinita.

O sistema NSU padrão da

ABG garante a alimentação

ininterrupta de materiais do ti-

po teia, enquanto o sistema

NSR fornece rebobinagem

contínua de uma matriz auto-

adesiva produzida com um

processo de corte e im-

pressão de etiquetas.

A B Graphic lança soluções
de bobinadeira contínua

O construtor de máquinas KAMA, com

sede na Alemanha, está lançando uma

solução online altamente eficiente para

aplicação em Braille. O AutoBraille, de-

senvolvido recentemente para a dobra-

deira coladora FF 52i totalmente automá-

tica, oferece tempos mínimos de set-up,

reprodutibilidade e fácil manuseio pelo

operador, ideal para a produção de emba-

lagens cartonadas para o mercado far-

macêutico, que devem ser marcadas em

Braille na Europa.

O KAMA AutoBraille ajusta automati-

camente o par de rodas de estampar em

toda a largura da máquina. Isso significa

que todas as posições de estampagem

possíveis nas caixas podem ser ende-

reçadas de forma autocontrolada: da aba

da esquerda para a direita, sem um se-

gundo módulo ou "verso". O KAMA Auto-

Braille grava em relevo até cinco linhas de

Braille padronizado e usa ferramentas co-

muns de Braille. Para o raro caso de uma

caixa ter dois relevos em Braille, o módu-

lo KAMA oferece um segundo par de ro-

das de relevo.

KAMA lança AutoBraille

A Flow Cosmetics, uma

empresa finlandesa de

cosméticos naturais, sele-

cionou o papelão da Metsä

Board, parte do Metsä

Group, como seu material

de embalagem preferido pa-

ra sua linha inovadora de

shampoos e sabonetes cor-

porais e faciais.

O MetsäBoard Natural

FBB foi selecionado para a

embalagem cartonada por

sua aparência visual, leveza

e ecologia. Além disso, a su-

perfície não revestida do

papelão tem uma bela

aparência natural. A placa

MetsäBoard Natural FBB

é uma placa nova e leve, e

sua superfície l isa

também facilita uma boa

qualidade de impressão.

Além das técnicas de im-

pressão, folhas simples

foram utilizadas no pós-

processamento das em-

balagens, gividando uma

aparência luxuosa à em-

balagem final.

Flow Cosmetics escolhe caixas sustentáveis da Metsä Board
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A
DSM lançou resinas Decovery
baseadas em plantas sustentá-
veis para a indústria de embala-
gens. Começando com o Deco-

very SP-6400XP, este anúncio abre ca-
minho para que os produtores de embala-
gens reduzam sua pegada de carbono.

A indústria de impressão e embala-
gem está constantemente procurando
materiais que ofereçam menores
emissões de VOC e carbono, pois aju-
darão os proprietários das marcas a cum-
prir seus compromissos de sustentabilida-
de. Nos últimos anos, a DSM percebeu
que suas tecnologias baseadas em plan-
tas Decovery poderiam oferecer melho-
rias muito necessárias para a sustentabili-
dade do mercado de embalagens.

Com o lançamento do SP-6400XP,
parte da linha de resinas Decovery da
DSM para a criação de adesivos, primers,
tintas e acabamentos, a DSM está aju-
dando os proprietários de marcas a dar
um passo significativo para cumprir seus
compromissos ambientais e de sustenta-
bilidade, ao mesmo tempo em que busca
soluções totalmente biológicas.

O novo Decovery SP-6400XP é uma

dispersão de copolímero acrílico solúvel
em álcali de baixo NoAH com alta clareza
e flexibilidade. É especialmente adequado
para a aplicação de adesivos, como eti-
quetas de papel removíveis para garrafas
e adesivos domésticos. Tem uma pegada
de carbono significativamente menor do
que as alternativas convencionais à base
de óleo, embora seja altamente flexível, o
que significa que pode ser implantado pa-
ra aderir a uma ampla gama de substra-
tos. É claro à vista, não pegajoso ao toque
e adere a uma variedade de substratos,
incluindo vidro e PET. No final do uso, as
propriedades de lavagem em baixa tem-
peratura significam que o SP-6400XP
consome menos energia no processo de
reciclagem.

A DataLase, especialista
global em codificação e mar-
cação, produziu um revesti-
mento flexográfico de alta umi-
dade (WBF) à base de água
para uso nas indústrias de im-
pressão de papelão ondulado
e cartão. O DataLase WBF
High Moisture Coating é parti-
cularmente relevante quando
a alta umidade é um fator em
processos de pós-impressão
ou em prensas litográficas
equipadas com unidades de

revestimento à base de água.
Usado em combinação com

um sistema de marcação a la-
ser CO adequado, o revesti-
mento de alta umidade DataLa-
se WBF oferece benefícios sig-
nificativos, benefícios de sus-
tentabilidade, ao eliminar o des-
perdício de adesivos e / ou des-
carte perigoso de tinta das ca-
deias de suprimento, eliminan-
do a necessidade de consumí-
veis em ambientes de produção
/ fabricação. Projetado para ser

resistente ao calor, umidade,
arranhões e arranhões, o reves-
timento fornece uma densidade
de imagem estável que não se
deteriora.

Ele pode ser usado para
aplicações de codificação de
caixa em uma variedade de

aplicações, incluindo alimen-
tos e bebidas e e-commerce
em papelão marrom ou bran-
co e substratos de papel, e
também é adequado para
aplicações de embalagem
que não têm contato direto
com alimentos.

DSM lança a nova resina sustentável Decovery

A DuPont Image Solutions
deu o próximo passo no proces-
so de transformação digital e
lança Cyrel EASY BRITE Fra-
mes na nuvem, que oferece aos
clientes a opção de trabalhar vir-
tualmente, sem a necessidade
de instalar software em seus
computadores e possibilita o uso
de telas Cyrel® EASY BRITE pa-
ra copiadoras de placas com
2540 dpi.

Para os clientes que atual-
mente possuem copiadoras de

chapas de alta resolução, as
telas em nuvem Cyrel® EASY
BRITE oferecem a flexibilidade
de copiar suas chapas em
uma resolução mais baixa, o
que aumentará a velocidade
do processo e a produtividade.
Outro benefício de ter as Telas
Cyrel® EASY BRITE na Nu-
vem é que, quando novas mi-
crotelas são desenvolvidas,
estas podem ser disponibiliza-
das automaticamente aos
usuários.

Novo revestimento DataLase

DuPont apresenta os frames Cyrel EASY BRITE para a nuvem
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K
oenig & Bauer Durst

anunciou que suas tintas

de impressão à base de

água para segurança ali-

mentar obtiveram com

sucesso a certificação UL ECOLO-

GO, demonstrando a validação de

terceiros do desempenho de susten-

tabilidade dos produtos.

As linhas de produtos Durst WT

Food SP Ink e Durst WT Food MP

Ink atendem a rigorosos critérios de

desempenho ambiental baseados

no ciclo de vida, conforme definido

no rigoroso padrão ECOLOGO da

UL (Padrão de Sustentabilidade

2801 - 2012 para tintas de im-

pressão). As tintas preta, ciano, cia-

no claro, magenta, magenta claro e

amarelo foram avaliadas e não in-

cluem componentes perigosos defi-

nidos pelo padrão ECOLOGO.

As tintas são usadas na impres-

sora Koenig & Bauer Durst Delta

SPC Flexline Automatic 130. A tinta

WT Food SP foi projetada para pro-

cessos de impressão rápidos em

materiais corrugados e é usada para

a linha de impressão de passagem

única. Ele pode ser usado para fazer

produtos corrugados de alta qualida-

de, inodoros, resistentes à abrasão,

brilhantes e resistentes à luz que

atendem precisamente aos requisi-

tos da indústria de embalagens. A

tinta WT Food MP é usada na im-

pressão em várias passagens.

Agora que o papel da embalagem está evo-

luindo tão rapidamente, a BOBST está construin-

do uma nova estrutura de negócios para atender

melhor seus clientes no futuro. A nova organi-

zação, que entrou em vigor a partir de 1º de janei-

ro de 2021, será mais focada no cliente, mais

acessível e mais ágil no que se refere a notícias.

A conectividade, digitalização, automação e sus-

tentabilidade necessárias para responder às ne-

cessidades dos proprietários de marcas, empre-

sas de impressão e conversão, serão lideradas

por duas novas divisões. A nova divisão de Im-

pressão e Conversão (anteriormente Sheet Fed e

Web Fed) liderada por Stephan März desenvol-

verá produtos e soluções. A divisão Services &

Performance (anteriormente BU Services) lidera-

da por Julien Laran, continua a fornecer serviços

para maximizar a produtividade e aumentar o de-

sempenho geral das fábricas de conversão. Es-

sas duas divisões serão baseadas em uma orga-

nização empresarial mais simples, ágil e acessí-

vel. As duas organizações comerciais idênticas

(por âmbito geográfico e por setor) atenderão

clientes nas indústrias de etiquetas, cartão flexí-

vel, cartão dobrável e papelão ondulado. O au-

mento das sinergias entre máquinas e serviços

permitirá novos modelos de negócios.

BOBST Anuncia Nova
Estrutura Organizacional

Julien Laran.Stephan März.

Tintas Koenig & Bauer Durst
obtêm certificação ECOLOGO

A Esko lança o Assistente de controle 
de impressão 20.1

A Esko lançou a versão mais re-

cente de seu software Print Control

Wizard that amplia a ferramenta com

telas otimizadas para o mercado de

acabamento superficial ondulado.

Esta nova versão do software uti-

liza todos os parâmetros e variáveis

críticas de impressão (resolução da

imagem, parâmetros de exposição,

chapa, substrato, anilox, tipo de im-

pressora e tintas), simplificando o

processo de confecção de chapas

flexográficas para produção de em-

balagens pós-impressão. em pa-

pelão ondulado. O Print Control Wi-

zard padroniza a geração de mi-

crocélulas nas áreas brilhantes da

placa.
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A confiabilidade e o desempenho

comprovados da cabeça de impressão

Xaar 128 são essenciais para a nova im-

pressora MapleJet Hx Cartro, permitindo

que ela forneça a precisão e a conectivi-

dade exigidas pelos clientes atuais de

marcação e codificação. Projetada para

mercados em desenvolvimento, a Hx

Cartro usa duas cabeças de impressão

Xaar 128 e é fácil de usar, flexível e co-

nectada com sua tecnologia de ponta de

Internet das Coisas (IoT). Leve e podero-

sa, com tamanho compacto e peso de

apenas 16 gramas, a cabeça de im-

pressão ágil é ideal para tudo, desde co-

dificação de matriz de dados 2D e gráfi-

cos de marca até datas de vencimento e

códigos de lote em embalagens primá-

rias e secundárias.

As impressoras habilitadas para IoT

aumentam a eficiência operacional das

empresas e reduzem a necessidade de

manutenção, pois a própria impressora

pode se autodiagnosticar, permitindo

uma solução de problemas eficaz antes

que ocorra uma falha potencial. Cada

impressora gera dados no ponto de im-

pressão e pode enviá-los para a nuvem,

fornecendo relatórios ao vivo para os fa-

bricantes, ajudando-os a controlar seu

estoque e produção em tempo real e

sem intervenção. Isso está se tornando

cada vez mais importante para muitas

fábricas, agora que se adaptaram para

oferecer ambientes seguros da Covid.

Otimizações de fabricação recentes

adicionaram um circuito programável

que oferece controle e ajuste avançados

da cabeça de impressão, bem como

melhor controle das características da

tinta e da qualidade de impressão.

A
Xeikon anunciou

que Sticker Gizmo

e School Stickers,

com sede em Red-

ditch, no Reino Uni-

do, investiram em uma im-

pressora digital de etiquetas

Xeikon 3030 REX de nível bá-

sico renovada de fábrica. Esta

jovem marca B2B é um site

online para etiquetas e adesi-

vos personalizados em quase

todos os formatos e materiais.

A impressora de etiquetas

digital Xeikon 3030 REX pode

imprimir em substratos de até

330 mm de largura e até 9,6

metros por minuto (31,5 pés) a

1.200 dpi reais. Isso equivale

a cerca de 190 metros qua-

drados por hora. Imprimindo

em substratos padrão sem a

necessidade de pré-revesti-

mento, a impressora usa a

tecnologia de toner seco eco-

logicamente correta da Xei-

kon, que é à prova d'água e

possui alta resistência à luz

para trabalhos externos. A

máquina foi instalada no site

Redditch da Sticker Gizmo em

agosto e a empresa já está co-

meçando a ver sua mudança

de negócios para melhor.

Cabeças de impressão Xaar 128 
na impressora MapleJet Hx Cartro IoT

Sticker Gizmo e
School Stickers
apostam no
Xeikon
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