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"O futuro no serviço hu-

mano" é a afirmação da Fu-

ture Factory 2021, a nova

edição do evento anual da

Acimga que combinará uma

análise de cenários globais

com uma perspectiva da

indústria em direção à sus-

tentabilidade, digitalização e

servitização. Uma afirmação

que pretende sublinhar, nes-

te contexto global específi-

co, a necessidade de reposi-

cionar o ser humano no cen-

tro do palco, também em to-

das as estratégias indus-

triais, tanto na relação em-

presa-cliente, como nas re-

lações humanas dentro da

própria empresa, como um

valor agregado intimamente

relacionado ao conceito de

reputação da marca.

A Future Factory 2021

acontecerá nos dias 10 e 11

de junho, em formato digital,

com audiência direta e em

streaming para atingir um

amplo público internacional.

Ao longo dos dois dias, ha-

verá resumos dos cenários

atuais, juntamente com

abordagens concretas e

perspectivas da indústria so-

bre as questões centrais da

sustentabilidade, Indústria

4.0, servitização e recursos

humanos, questões verticais

dentro do setor, mas

também cobrindo um esco-

po muito mais amplo. O en-

contro regular com a im-

pressão, conversão e emba-

lagem olhará mais uma vez

para o futuro da impressão,

oferecendo uma perspectiva

sempre nova por meio das

vozes de palestrantes inter-

nacionais convidados.

Rui Raposo, Gerente Comercial

Alphaprint foi fundada em 1986, com uma

equipe de mais de 100 profissionais a serviço de

seus clientes. A Alphaprint está sediada em São

Paulo e atende todo o Brasil. Faz parte do grupo

também a Ricall Indústria e Comércio de Máqui-

nas Industriais Ltda, que atua desde 1963 no

mercado nacional e internacional, fabrica equi-

pamentos de acabamento para os segmentos

editorial e de papelão.

A Alphaprint tem como missão proporcionar

maior vantagem competitiva e lucratividade para

seus clientes e fortalecer nossa rede global de

distribuidores com seu conhecimento do merca-

do brasileiro de acabamento.

Lykke Trusbak, diretora do segmento de eti-

quetas da GM, comentou: "A Alphaprint é uma

empresa profissional e com sua grande equipe

de vendas é a combinação perfeita para a GM.

Eles têm um conhecimento profundo da indús-

tria de acabamento e esses caras querem dizer

isso! a primeira demonstração do DCMINI330 já

foi realizada. "

A
Miraclon anunciou as no-

meações do Dr. Reid

Chesterfield como Dire-

tor de Tecnologia e Ino-

vação, e do Dr. Zaki Ali

como Conselheiro de Tecnologia

do CEO, afirmando o compromisso

da empresa com a inovação e ex-

pandindo a liderança executiva da

organização nos campos da Tecno-

logia e Inovação.

Reid traz uma grande experiên-

cia em indústria, liderança e vendas

na Miraclon, tendo sido, mais re-

centemente, Diretor Global de Ma-

teriais de Interface Térmica na Hen-

kel (desde outubro de 2016). Antes

de ingressar na Henkel, trabalhou

na DuPont por 13 anos em uma va-

riedade de áreas técnicas e de

gestão papéis.

Zaki Ali, carinhosamente con-

hecido como o 'padrinho' da tecno-

logia FLEXCEL NX, liderou o de-

senvolvimento da tecnologia e de

outros produtos desde o início da

jornada o segmento flexográfico na

Kodak, o que possibilitou o cresci-

mento dos negócios e a subse-

quente criação da Miraclon. Ele

detém várias patentes para esta

tecnologia única que ajudou a

transformar a indústria de im-

pressão flexográfica.

Chris Payne, CEO da Miraclon,

comenta: "A expansão de nossa

equipe de liderança em Tecnologia

e Inovação é um passo importante

para a Miraclon. Reid traz o conhe-

cimento e a experiência certos para

a equipe, à medida que continua-

mos a construir sobre nossa rica

herança de desenvolvimento e ino-

vação. Junto com a experiência de

Zaki, estou confiante de que, juntos,

eles ajudarão a Miraclon a conti-

nuar a estar à frente da transfor-

mação da Flexografia e a levar os

negócios de nossos clientes a um

sucesso ainda maior."

Alphaprint é novo

distribuidor da GM

no Brasil

Miraclon fortalece sua

liderança em inovação

Reid Chesterfield
como Diretor de
Tecnologia e
Inovação.

Zaki Ali como
Conselheiro de
Tecnologia do
CEO.

Future Factory está de volta
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Canon obtém classificação

Gold EcoVadis

A Canon, um fornece-
dor global de tecnolo-
gias e serviços de ima-
gem e impressão, foi
premiada com a Eco-
Vadis Gold Rating pelo
sétimo ano consecutivo
por seu compromisso com
a sustentabilidade, colocando
a Canon entre os 3% da elite das empresas em
escala global.

A classificação EcoVadis avalia o desempen-
ho das empresas em uma série de áreas essen-
ciais para o cumprimento dos objetivos de sus-
tentabilidade, áreas que se enquadram em cate-
gorias como, por exemplo, meio ambiente, direi-
tos humanos e trabalhistas, práticas éticas de
negócios e impacto na cadeia de suprimentos. O
último relatório EcoVadis destaca que a Canon
alcançou resultados altamente satisfatórios em
todas as áreas, mas acima de tudo em termos de
suas práticas ambientais.

Alunos da comunidade Matha-
re, no Quênia, foram escolhidos
para receber uma bolsa da di-
visão Canon Central and North
Africa (CCNA) que lhes permitirá
estudar cinema e fotografia, no
âmbito de uma campanha nas re-
des sociais que visa a sensibili-
zação da necessidade de desen-
volver essas habilidades entre os
jovens.

O projecto faz parte do progra-
ma Miraisha da Canon, uma ini-

ciativa que visa proporcionar aos
jovens em África oportunidades
de emprego e meios de sub-
sistência sustentáveis através de
workshops, cursos de formação e
apoio empresarial. Desde o seu
lançamento em 2014, o programa
tem treinado mais de 5.680 futu-
ros profissionais em todo o conti-
nente; colaborando com eles para
a obtenção de qualificações, con-
solidação de empregos e estabe-
lecimento de negócios próprios.

D
esde o seu lança-
mento em setem-
bro de 2020, mais
de 100 impresso-
ras coloridas de

folhas soltas da série ima fo-
ram instaladas na EMEA Ca-
non gePRESS C10010VP.
Equipado com alto desempen-
ho e a comprovada tecnologia
imagePRESS da Canon, esse
modelo ajuda os clientes a
cumprir os prazos mais aper-
tados, além de produzir gran-
des volumes de maneira con-
fiável e rápida com qualidade
offset. Em adicionar ção, a sé-
rie obteve a acreditação Fogra
PSD (Process Standard Digi-
tal).

Vários clientes da EMEA
destacaram as qualidades ex-
traordinárias da série image-
PRESS C10010VP no forneci-
mento dos mais altos níveis de

qualidade, consistência de co-
res e eficiência de produção.
Com sua capacidade de lidar
com pesos de até 400 gsm e
folhas de até 1.300 mm, a ga-
ma de aplicações possíveis é
expandida em alta velocidade
com a ajuda dos recursos
avançados de automação da
unidade, economizando muito

tempo em processos manuais.
Em mais um passo em di-

reção à excelência, os mode-
los C10010VP e C9010VP
também receberam a certifi-
cação Fogra PSD (Process
Standard Digital). Este padrão
reconhece a qualidade da sé-
rie imagePRESS e sua capaci-
dade de produzir cores consis-

tentes e precisas em várias
execuções e em alta velocida-
de. Toda a linha image-
PRESS, incluindo as séries
imagePRESS C170 e C910,
alcançou as mais altas classifi-
cações de qualidade de im-
pressão - o chamado 'grau A' -
em todas as combinações de
mídia e driver de dispositivo.

Canon imagePRESS obtém acreditação Fogra

Canon promove nova edição 

do Programa Miraisha
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P
araíso auriverde do
Brasil, berço de te-
rras férteis e de
prosperidade. Além
de todos os adjeti-

vos que acompanham a rica
região Centro-Oeste do país,
assiste-se ao despontar de
mais um: alta tecnologia para
produção de rótulos e etique-
tas. Localizada no coração do
Brasil, em Aparecida de Goiâ-
nia, a cerca de 20 km da capi-
tal Goiânia, no estado de
Goiás, a VR Label construiu,
em apenas nove anos de
atuação no mercado, um selo
de referência no uso das mais
modernas tecnologias para
atender seus clientes, ofere-
cendo um diversificado parque
de impressão que mescla as
tradicionais impressoras fle-

xográficas e uma nova ge-
ração de equipamentos digi-
tais, combinada a soluções de
acabamento de última linha. 

E é nesse conjunto de tec-
nologias de marcas consagra-
das que está brilhando um dos
mais recentes investimentos
da empresa: a Tau 330 RSC
da Durst, o primeiro modelo da
nova geração de impressoras
inkjet UV para rótulos instala-
do no Brasil. 

A ideia de se investir em
tecnologia digital nasceu ain-
da na Drupa 2008, quando os
primeiros sistemas inkjet fo-
ram apresentados. É o que
conta Viomar Rodrigues, pro-
prietário da VR Label que,
usando sua ampla experiên-
cia no segmento de formulá-
rios contínuos, construiu uma

das principais gráficas do seg-
mento, atendendo clientes de
norte a sul do país.

"Em 2008, apesar de notar
que seria o futuro da im-
pressão de rótulos, a tecnolo-
gia inkjet ainda pecava na qua-
lidade se comparássemos aos
processos convencionais", ex-
plica Viomar. 

Contudo, o tempo mostrou
uma importante evolução des-
ses equipamentos, de modo
que, para Viomar, a im-
pressão digital não é mais o
futuro - ela é o presente. "A
tecnologia digital nos permite
agilidade e flexibilidade na
produção, principalmente em
trabalhos de pequenas e mé-
dias tiragens", diz. 

Em 2020, chegara a hora
de investir no sistema que, pa-

ra Viomar, é hoje referência
em qualidade e produtividade:
a Tau 330 RSC. 

"Tem sido um diferencial
para a VR Label. Não existe
nenhum outro equipamento no
patamar da Tau 330 RSC e da
tecnologia Durst no mercado.
Ele oferece o equilíbrio de alta
qualidade de 1200 dpi com ve-
locidade, algo que os outros
equipamentos não conse-
guem", afirma.

Viomar também destaca a
flexibilidade da Tau 330 RSC
no que tange à produtividade.
"Podemos imprimir em grandes
tiragens, em tiragens menores
para alguns tipos de produtos
com a tecnologia digital que já
tínhamos e, agora, também em
alta velocidade e alta qualidade
com a Tau 330 RSC."

“A Tau 330 RSC tem sido um verdadeiro

diferencial para a VR Label"
Com nove anos de mercado, e com um dos mais modernos parques de produção do Brasil, 
VR Label investe em tecnologia Durst para se diferenciar com mais qualidade e velocidade



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 repo-

sição

disponíveis, incluindo uma boa seleção

de peças "difíceis de encontrar".

Onde nos encontrar:

site:

e-mail:

Telefone:

www.gws.nl
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C
ustos

o c u l -

t o s

p o -

d e m

existir em todas

as cinco áreas do

negócio: pro-

dução, vendas,

administração, in-

vestimento e fi-

nanças. Mas

consciência, de-

terminação e, em

última instância, eliminação

de custos ocultos na pro-

dução são essenciais para o

negócio de impressão e a coi-

sa mais fácil de fazer. Não se

esqueça de que os custos

ocultos são como um câncer

que corrói todos os lucros e

retarda o "aumento da produ-

tividade" necessário para re-

duzir os custos de produção.

Na maioria das impressoras,

o valor total real dos custos

ocultos é desconhecido. Que

perigoso!

I - DEFINIÇÃO

Custos ocultos são custos

incorridos na produção, mas

não cobertos pela cotação do

produto impresso. Em outras

palavras, o cliente não paga

esses custos - é a empresa -,

portanto, os lucros são peri-

gosamente reduzidos e, por-

tanto, indiretamente, a liqui-

dez. Na maioria dos casos, is-

so acontece sem que a em-

presa perceba. Uma situação

muito delicada em tempos de

pandemia, onde é difícil obter

financiamento externo (liqui-

dez) de forma rápida e barata.

II - ONDE SÃO CRIADOS OS

CUSTOS OCULTOS DE

PRODUÇÃO?
Logicamente, eles são

criados em todas as etapas

da produção. Na pré-im-

pressão, im-

pressão, pós-im-

pressão e expe-

dição. Os maio-

res custos ocul-

tos estão sempre

relacionados a

máquinas de

altíssimo custo

por hora, como

impressoras mul-

ticoloridas ou

equipamentos de

acabamento au-

tomatizados convencionais e

digitais.

III - CUSTOS OCULTOS

NOTÓRIOS

Os valores mais elevados

de custos ocultos ocorrem

em trabalhos repetitivos (típi-

cos: suplementos para jor-

nais ou revistas com uma fre-

quência regular de publi-

cação ou etiquetas) devido à

notória falha em atualizar os

custos reais e os tempos em

favor de um preço mais com-

petitivo ou por meio de um

compromisso comercial com

o cliente (editoras, vinhas,

indústria alimentar).

Os custos ocultos máxi-

mos devem ser esperados

após o seguinte anúncio clás-

sico do proprietário: "Veja es-

ta brochura, vamos cobrar o

mesmo que o trabalho para

fulano de tal. Ele lembra?"

IV - CUSTOS OCULTOS NA

PRÁTICA

1- Correção de dados di-

gitais na pré-impressão

(baixo custo / hora)

Uma quantidade consi-

derável de custos ocultos é

incorrida durante a correção

dos arquivos digitais defeituo-

sos do cliente que, devido à

concorrência de preços, não

são rejeitados durante o pré-

voo (revisão). Os erros são

aceitos e corrigidos sem co-

brar do cliente. Esse tempo

investido na correção dos ar-

quivos é um tempo não orça-

do ou cobrado, mas pago pe-

la empresa.

2- VºBº em cores na má-

quina (alto custo / hora)

Os custos ocultos incorri-

dos em uma impressora são

extremamente elevados.

Existem estatísticas interna-

cionais com os custos horá-

rios padrão para diferentes

impressoras. Estes custos /

hora standard levam sempre

em consideração o valor do

equipamento, a sua depre-

ciação total em 10 anos e o

grau de ocupação (turnos

com tempo produtivo ou auxi-

liar produtivo).

Situação típica - vivida na

prática - a cor VºBº na máqui-

na:

l Esperar pelo cliente: 1

hora

l Discussão de cores

com cliente, designer, ven-

das, gerente de produção,

gerente de oficina, impressor:

1 hora

l Correção de cor de pré-

impressão adicional com no-

vo conjunto de placas CtP:

1:35 horas

Um total de três horas e

35 min. adicional, não cober-

to pela cotação:

35 min. do CtP (Nesse

tempo não dá pra expor ou-

tros trabalhos planejados!)

mais 3 horas / maquina da

prensa sem produção paga

pela prensa.

Dividido em:

l uma hora de "tempo

não produtivo" e

l duas horas em "Tempo

de atividade auxiliar" (confi-

guração)

l 35 min. tempo de ativi-

dade (do CtP) com atraso de

outros trabalhos

Os tempos foram estima-

dos como estão?

O atraso foi levado em

consideração no planejamen-

to? - Assegurado no.

Então, por que não execu-

tar a prova de cor diretamente

na impressora ou ter um siste-

ma de gerenciamento digital

de cores (CMS) instalado?

V - DETERMINAÇÃO DOS

CUSTOS OCULTOS

No caso de trabalhar com

tempos e custos padroniza-

dos da "Padronização de Ta-

refas" (Workflow), determinar

o valor e local dos custos

ocultos é muito fácil. Nada

mais é feito uma pós-citação

da obra com base nos tem-

pos reais registrados. Esses

tempos reais são compara-

dos (benchmarking) com os

tempos e valores estimado

Custos ocultos na produção

Rainer Wagner

http://www.druckblog.org

http://www.rainerwagner.com
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VI - ELIMINAÇÃO

Comparar custos ocultos
significa investigar as razões
de sua criação e também to-
mar medidas para evitar as
mesmas situações no futuro.
As ações de remoção são:

l Revisão, correção e
atualização de tempos padro-
nizados em produção

l Elimine rotinas com alto
risco de custo oculto (por
exemplo, o VºBº colorido na 

impressora)
l Use um sistema de ge-

renciamento de cores CMS
(referindo-se à fidelidade digi-
tal de cores)

l Melhorar a manutenção
preventiva de equipamentos
e máquinas

l Introduzir tempos de re-
calibração de rotina em im-
pressoras convencionais

l Elimine gargalos na pro

dução
l Investir em novas má-

quinas
l Treinar a equipe
l Sempre realizar a pós-

cotação por meio de sistema
informatizado de gestão e
controle da produção

l Adicionar um módulo de
Inteligência Artificial (A.I) ao
programa de controle de cus-
tos de produção digital.

VII- RESUMO

Custos ocultos são peri-
gosos para a existência da
empresa gráfica. É muito im-
portante tirá-los do oculto,
conhecê-los por inteiro e eli-
minar suas raízes na pro-
dução. Os custos ocultos
atuam como um câncer na
produção da empresa e têm
a característica fatal de au-
mentar com maior produtivi-
dade.

CUIDADOSO:
Trabalhe sem padronização -> Mais custos ocultos!

Manuseio ou gerenciamento da produção espontânea 
-> Mais custos ocultos!

Controle de produção empírico -> Mais custos ocultos!
Trabalhos mais repetitivos -> Mais custos ocultos!

Má qualidade de materiais e suprimentos -> Mais custos ocultos!
Má manutenção preventiva -> Mais custos ocultos!

Mais produtividade -> Mais custos ocultos!
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A
indústria gráfica co-
meçou, há vários
anos, a desenvolver
modelos de pro-
dução sustentáveis.

Porém, graças aos avanços
tecnológicos, esses processos
foram agilizados e cada vez
mais empresas os estão imple-
mentando. Por meio de im-
pressão automatizada e padro-
nizada, os materiais, a qualida-
de da cor e o consumo de tinta
podem ser controlados. Dessa
forma, é possível contribuir
com o cuidado com o meio am-
biente, reduzindo o excesso de
emissões de poluentes, resí-
duos e desperdícios.

"Cuidar do meio ambiente
é vital para o futuro da socie-
dade. Nesse sentido, é impor-
tante tentar implementar cada
vez mais recursos renováveis
que ajudem a tornar a im-
pressão um meio mais sus-
tentável e confiável ", explica
Andrés Barreto, COO da So-
mente Imprimir.
A IMPORTÂNCIA DOS PRODUTOS

ORGÂNICOS

A produção de produtos re-
presenta um consumo signifi-
cativo de papel e de qualquer
material sobre o qual seja co-
locada a mensagem publicitá-
ria ou imagem de marca.
Porém, existem soluções para
que isso não gere um grande
impacto negativo ao meio am-
biente.

"Na nossa empresa de im-
pressão online, oferecemos
todos os tipos de produtos pa-
ra imprimir em papel ecológico
e reciclado. Isso permite que
as empresas criem elementos
corporativos, mantendo o
compromisso ambiental ", des-
taca Barreto. Na produção
desses materiais são conside-
rados emissões, desperdícios,
consumo de energia e compo-
nentes químicos não poluen-
tes, entre outros.

As peças publicitárias po-
dem ser importantes meios de
transmissão dos valores de
responsabilidade socioam-
biental que uma empresa pos-

sui, tanto nos produtos durá-
veis quanto nos que podem
ser reciclados.

COMO OS PROCESSOS DE

IMPRESSÃO MUDARAM?
Um dos novos processos

usados para reduzir os com-
postos orgânicos voláteis é a
impressão sem água. Essa
técnica, usada durante a im-
pressão offset tradicional, usa
uma camada de silicone que
repele a tinta e, portanto, evita
a liberação de VOCs. Além
disso, reduz o tempo de ope-
ração e fornece melhor defi-
nição de imagem e uma gama
de cores mais ampla.

Por outro lado, foram en-

contradas alternativas às tin-
tas à base de petróleo ou plás-
tico, que contêm compostos
químicos prejudiciais ao meio
ambiente. A tinta à base de so-
ja ou vegetal atinge o mesmo
efeito da tinta tradicional, mas
sem o impacto contaminante
que esta última tem.

"Sabemos que o caminho
para o desenvolvimento sus-
tentável é complicado e requer
muito investimento de capital.
Porém, com a ajuda da ino-
vação tecnológica, gradativa-
mente, todos esses processos
se tornarão cada vez mais
acessíveis. É uma questão de
estar preparado para o futuro ",
finaliza Barreto.

Após um aumento no in-
teresse de visitantes e expo-
sitores, a Printing Expo anun-
ciou a abertura da Zona 2 de
sua exposição online, que in-
clui o showroom de deco-
ração de parede Xeikon e o
Centro da Associação de
Comércio. Eles também
anunciaram novos exposito-
res para a Zona 1. Com mais
de 21.000 visitantes até o
momento de mais de 150
países, a feira virtual está
provando ser de grande inte-
resse para uma diversidade
de gráficas e fornecedores

em todo o mundo. O feed-
back recebido até agora indi-
ca que a experiência de na-
vegação visual do Printing
Expo 3D está preenchendo
com sucesso a lacuna entre
o físico e o virtual para muitos
na comunidade de im-
pressão global.

O diretor Wayne Beckett
afirma: "É muito importante
para nós continuar a melho-
rar a experiência do usuário.
Acreditamos que tudo o que
é virtual deve ser interativo e,
acima de tudo, divertido de
visitar, além de útil. Com a

chegada de novos exposito-
res, estamos trabalhando pa-
ra povoar o espaço circun-
dante e recentemente adicio-
namos avatares de pessoas,
também uma trilha sonora de
áudio do show para dar uma
sensação de vida real à ex-
periência do visitante. Como
vemos o número de visitan-
tes aumentando diariamente,
há cada vez mais interesse
dos expositores. A abertura
da Zona 2 é uma progressão
natural à medida que a Prin-
ting Expo se consolida ".

Os criadores e organiza-

dores de eventos Wayne
Beckett e Chris Watson fize-
ram parceria com a V-Ex Vir-
tual Exhibitions para lançar o
printing-expo.online no se-
gundo semestre de 2019. Es-
ta exposição online imersiva
e interativa foi projetada em
uma escala do "mundo real"
para acessá-la em qualquer
hora e de qualquer lugar.

A indústria de artes gráficas em pleno

andamento em direção à sustentabilidade

A Printing Expo anuncia a inauguração da Zona 2
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A
Heidelberger ofe-

recerá a todas as

impressoras aces-

so gratuito à plata-

forma de compra

industrial e digital Zaikio com

efeito imediato, um novo mar-

co em seu caminho para se

tornar o fornecedor de plata-

forma líder na indústria de im-

pressão. Zaikio conecta os

sistemas de TI das impresso-

ras com os de seus fornece-

dores, o que estabelece uma

ligação automática entre eles.

Após uma fase de teste bem-

sucedida com impressoras e

fornecedores selecionados,

todos os provedores de ser-

viços de impressão que dese-

jam fazer isso agora podem

se registrar na plataforma Zai-

kio gratuitamente. Assim, eles

terão acesso direto e automá-

tico de seu sistema de gestão

de informações (MIS) às car-

teiras de fornecedores já vin-

culados ao Zaikio e poderão

realizar pedidos com preços

atuais e competitivos com

apenas alguns cliques. Após a

aprovação da equipe de com-

pras, os pedidos são transferi-

dos diretamente para o siste-

ma ERP do respectivo forne-

cedor, que corresponde ao

sistema de pedidos da gráfica

com informações sobre dispo-

nibilidade e opções de entre-

ga. Esse processo estabelece

a base para pedidos totalmen-

te automáticos com base em

vários fatores, desde o consu-

mo atual de papel ou tinta até

os níveis de estoque. Ele

também otimiza os processos

de aquisição digital para im-

pressoras e fornecedores.

Para gráficas, o Zaikio terá

uma bolsa total de € 0. O mo-

delo de negócios da platafor-

ma é baseado no relaciona-

mento com fornecedores, e os

gráficas não estão financeira-

mente envolvidos com o ser-

viço em nenhum momento.

Além disso, sua ativação no

MIS é rápida e fácil.

Em um estudo recente

sobre a vida na Alemanha,

após a pandemia do coro-

navírus, 75% das pessoas

entrevistadas disseram que

a sustentabilidade é a chave

para a saúde e a segurança.

Com base nessas descober-

tas, pode-se presumir que os

produtos impressos também

terão maior aceitação se fo-

rem claramente identificá-

veis como produtos criados

de forma sustentável. enível.

Além disso, um número cres-

cente de compradores de im-

pressão está exigindo que os

fornecedores de serviços de

impressão forneçam provas

de sustentabilidade. Há

aproximadamente dez anos,

a Heidelberger fornece a lin-

ha de produtos Saphira Eco

para ajudar precisamente

neste problema. A vasta ga-

ma de consumíveis especial-

mente ecológicos inclui cha-

pas de impressão, revesti-

mentos e tintas feitas de

matérias-primas renováveis

e sem produtos químicos

que geram menos resíduos.

Esses materiais permitem

que os usuários alcancem  e

produção de impressão

ecológica que atende aos

mais altos padrões de quali-

dade. A linha Saphira Eco

está sujeita aos mais rígidos

critérios da indústria de mídia

impressa para demonstrar a

compatibilidade ambiental

dos consumíveis.

Ao realinhar seu portfólio

em torno dos consumíveis

Saphira Eco, a Heidelberg

torna mais fácil para os clien-

tes a busca por produtos eco-

logicamente corretos de

acordo com seus requisitos

específicos. Pontos princi-

pais adicionais, além das pre-

ocupações ambientais, in-

cluem a lucratividade e a pro-

dutividade do processo pro-

dutivo.

Heidelberg Sphira Eco

Heidelberg & Zaikio: 

acesso gratuito para impressoras
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O
que as impres-

soras precisam

são de tecnolo-

gias e métodos

modernos de

limpeza que atendam aos re-

gulamentos ambientais e de

segurança industrial cada

vez mais rigorosos e sigam a

ideia de proteção ambiental

sustentável.

MÉTODOS DE LIMPEZA

Os resíduos de tinta nas

peças da prensa são dissol-

vidos quimicamente ou des-

truídos pela ação do agente

de limpeza e, em seguida, re-

movidos pela força mecânica

do jato ou spray de alta

pressão. Os detergentes

adequados incluem solven-

tes, agentes alcalinos à base

de água ou produtos de lim-

peza especiais. O tipo de

equipamento de limpeza e a

tecnologia de limpeza são

determinados pela forma e

quantidade das peças a se-

rem lavadas e pelo tipo de

sujeira. A combinação perfei-

ta de agente de lavagem e

tecnologia de limpeza garan-

te que os resíduos sejam dis-

solvidos e removidos das su-

perfícies de forma rápida e

eficiente.

RECUPERAÇÃO DO AGENTE

DE LAVAGEM USADO

POR DESTILAÇÃO

Após a lavagem, o agente

de lavagem contaminado é

vaporizado na unidade de

destilação com o auxílio da

moderna tecnologia de aque-

cimento. Os vapores se li-

quefazem no condensador e

o destilado flui para um reci-

piente separado. Os sólidos

que permanecem na caldeira

de destilação são descarre-

gados no final da destilação

e eliminados de acordo com

os regulamentos aplicáveis.

Os equipamentos de últi-

ma geração incluem células

de carga que pesam o meio

na caldeira de destilação;

Processados por um sistema

de controle inteligente, os si-

nais dessas células forne-

cem informações importan-

tes do processo e permitem

um processo de destilação

totalmente automatizado.

A destilação reduz muito

a quantidade de resíduos a

serem descarregados. Mais

de 90% do agente de lava-

gem original pode ser recu-

perado e reintroduzido no

processo de limpeza. A alta

taxa de recuperação, o forne-

cimento de detergente limpo

com requisitos mínimos de

transporte e a quantidade

muito baixa de resíduos des-

cartáveis são fatores impor-

tantes que contribuem para t

o proteção ambiental ativa.

CONCLUSÃO

A necessária melhoria na

proteção do clima e no con-

trole da poluição exige um

uso mais restrito de substân-

cias e processos que produ-

zem emissões. Na indústria

de impressão, os esforços

para fazer isso se concen-

tram na tecnologia usada pa-

ra limpar as peças da impres-

sora.

Usado em conjunto com o

equipamento de limpeza au-

tomática, os sistemas de tra-

tamento e recuperação for-

mam um circuito fechado e

garantem uma proteção am-

biental mais eficaz e melhor

proteção da saúde dos ope-

radores do equipamento.

Um revolucionário siste-

ma de corte digital totalmen-

te automático que permite

puncionar, cortar, semi-cor-

tar, vincar e estirar, com a

máxima precisão e de forma

automática.

Os novos equipamentos

IECHO PK 1209 PRO e IE-

CHO PK 1209 PRO MAX

possuem uma mesa mais

ampla permitindo uma área

de corte de até 1200x900cm

e permitindo cortar substra-

tos de até 10mm de espes-

sura. Como os modelos an-

teriores, possui sistema de

alimentação au-

tomática com

ventosas e

saída automá-

tica para o

empi lhador

que torna to-

do o proces-

so de corte e acabamento

praticamente autônomo.

Também possui um sistema

de leitura de código QR que

permite trocar a matriz sem

ter que tocar na tela.

O sucesso deste

equipamento PK

IECHO é, além

da automação, a

sua versatilidade, pois per-

mite realizar inúmeras apli-

cações sobre uma infinidade

de substratos, tanto em tira-

gens longas como curtas

com velocidade de corte de

até 1 m / segundo.

Possui ainda ferramen-

tas de microperfuração, lâ-

minas multiangulares, corte

em V para embalagem e ro-

das de vincar de diferentes

espessuras para proporcio-

nar o vinco perfeito de acor-

do com o material.

Sistemas de limpeza com eficiência

energética na indústria gráfica

Brigal lança novo modelo IECHO PK
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D
evido aos suces-
sos cada vez
mais tangíveis da
transformação da
empresa e à

crescente demanda da China
e da Europa, a Heidelberg
está aumentando sua meta
de desempenho operacional
para o ano financeiro de
2020/21 como um todo. A
empresa prevê que a sua
margem EBITDA, excluindo o
resultado da reestruturação,
cresça cerca de 7%, embora
a pandemia do coronavírus
possa levar a uma queda nas
vendas, de 450 milhões de
euros para 500 milhões em
relação ao ano anterior (€
2.349 milhões ) Anteriormen-
te, a Heidelberg já havia ante-
cipado uma margem EBITDA
que, em seu nível mais baixo,
seria igual à do ano passado,
em 4,3%. Também é um sinal
encorajador para os próximos
meses que os volumes de im-
pressão entre os clientes da
Heidelberg quase atingiram
os níveis do ano anterior,
com o volume de impressão
no setor de embalagens ultra-
passando os níveis anterio-
res.

Mais uma vez, no terceiro
trimestre, as numerosas me-
didas do programa de trans-
formação lançadas em março
do ano passado mais do que
compensaram o efeito negati-
vo sobre os lucros, devido ao
início da pandemia. Com is-
so, após nove meses do
exercício fiscal de 2020/21
(1º de abril a 31 de dezembro
de 2020), o resultado opera-
cional, incluindo os efeitos
das medidas implementadas,
foi superior ao mesmo perío-
do do ano anterior. Adicional-
mente, no período analisado,
foi registado um resultado lí-
quido ligeiramente positivo

após impostos e a dívida fi-
nanceira líquida foi significati-
vamente reduzida.

OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
QUE GARANTEM O FUTURO DA

HEIDELBERG

Ao longo deste ano, a Hei-
delberg atingiu vários marcos
em sua estratégia com a in-
tenção de salvaguardar o fu-
turo da empresa de forma
sustentável, incluindo:

l Reorganização do pla-
no de pensões da empresa
na Alemanha, que reforçou

os resultados e o património
líquido com um lucro de 73
milhões de euros.

l Concentrando-se em
suas atividades principais e
vendendo a subsidiária belga
CERM, bem como o centro
de produção belga de produ-
tos químicos de impressão,
um lucro total de eliminação
de € 19 milhões foi alcança-
do.

l Interrupção de linhas de
produtos não rentáveis e que
anteriormente prejudicavam
o resultado, no valor aproxi-

mado de 50 milhões de euros
por ano.

l Reembolso antecipado
da obrigação de empresa,
que vai pagar o resultado fi-
nanceiro de 12 milhões de
euros por ano.

l Cortar cerca de 1.600
empregos em todo o mundo
até 2023 (1.000 dos quais
serão eliminados durante es-
te exercício), uma medida
que foi acordada com os re-
presentantes dos trabalhado-
res e está sendo implementa-
da sob todas as medidas so-
ciais necessárias. Juntamen-
te com economias sustentá-
veis adicionais em custos de
material e pessoal, esta re-
dução resultará em econo-
mias de mais de 170 milhões
de euros para o exercício de
2022/23.

l Venda de propriedades
em Wiesloch-Walldorf e Print
Media Academy em Heidel-
berg por um preço de compra
de mais de 60 milhões de eu-
ros como parte de uma es-
tratégia de otimização estru-
tural e de instalações.

l Acertar uma joint ventu-
re de produção com a empre-
sa chinesa Masterwork
Group, que está criando
oportunidades na Ásia e ofe-
recendo uma rentabilidade
muito melhor.

l Dobrando a capacidade
de produção das Heidelberg
Wallboxes, as estações de
recarga para carros elétricos,
até abril de 2021.

A venda do Grupo Gallus,
que não saiu conforme plane-
jado no final de janeiro de
2021, apesar de ter um con-
trato de compra válido, está
atrapalhando as perspectivas
positivas. No entanto, isso
não está gerando limitações
quanto à projeção de resulta-
dos do exercício em curso.

Heidelberg aumenta margem alvo para 2020/21
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A Sharp expandiu sua

linha de multifuncionais A3

em cores com dois PCs de

alto desempenho equipa-

dos com recursos de segu-

rança e conectividade em

nuvem. Com o lançamento

destes dois novos multifun-

cionais, denominados MX-

8081 e MX-7081, a empre-

sa reforça a sua oferta de

equipamentos de alta pro-

dução para o mercado de

empresas ou organizações

que necessitem gerir gran-

des volumes de impressão

com acabamento profissio-

nal.

Os novos modelos ofe-

recem velocidades de im-

pressão de até 80 páginas

por minuto e velocidades

de digitalização de até 120

e 240 imagens de um lado

e dois lados por minuto,

respectivamente. Eles têm

uma capacidade máxima

de papel de 8.500 folhas

que podem ser alimenta-

das em bandejas separa-

das, permitindo aos usuá-

rios selecionar diferentes

estilos de papel de até 300

gramas.

Além disso, eles apre-

sentam um alimentador

com capacidade para 300

folhas para digitalização de

documentos frente e verso

em passagem única e de-

tecção de alimentação du-

pla projetada para impedir

atolamentos de papel,

identificando folhas tortas

ou múltiplas alimentadas

na máquina.

O
novo programa

de certificação HP

Indigo Equipment

Reuse (CPO), co-

meçando com as

unidades da impressora digital

B2 HP Indigo 10000, oferece

impressoras que já foram usa-

das a um preço mais acessí-

vel. As impressoras são certifi-

cadas e revendidas após pas-

sar por um processo rigoroso

de renovação e atualização

para garantir que ofereçam os

benefícios da qualidade HP In-

digo e aplicativos avançados,

juntamente com uma pro-

dução confiável.

Este programa inclui um

portfólio de impressoras digi-

tais HP Indigo que já foram

usadas e destinadas a im-

pressão comercial profissio-

nal, etiquetas e embalagens,

incluindo a HP Indigo 10000,

HP Indigo 12000, HP Indigo

7000 e Narrowband 6000 series.

Um processo de apro-

vação rigoroso garante a qua-

lidade e a confiabilidade das

impressoras digitais HP Indigo

para unidades de CPO. As im-

pressoras digitais são cuida-

dosamente selecionadas e

inspecionadas como candida-

tas à renovação com base na

idade da impressora, volume

de impressão e condição para

passar pelo processo de reno-

vação do programa CPO, in-

cluindo:

l Dúzias de substituição

de peças, atualização de

hardware mais recente para

garantir qualidade de im-

pressão digital e confiabilida-

de inabalável.

l Novas configurações de

software, incluindo o Digital

Front End (DFE) mais recente

para conduzir dados variáveis

e conectividade PrintOSX,

abrindo uma oportunidade pa-

ra produtividade d desenvolvi-

mento e novas aplicações.

l Garantia de seis meses.

HP apresenta

programa CPO

para impressoras

HP Indigo

Sharp lança dois novos MFPs a3 coloridos
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A nova versão 6.6 do EFI

Fiery Command WorkSta-

tion, a interface de gerencia-

mento de trabalhos de im-

pressão usada por todas as

plataformas EFI Fiery conec-

tadas a dispositivos de im-

pressão digital, oferece uma

série de melhorias de produti-

vidade e qualidade. A nova

versão da Command WorkS-

tation oferece aos clientes a

capacidade de produzir im-

pressões de alta qualidade

com menos erros, ao mesmo

tempo que garante que seu

investimento no EFI Fiery

continue a agregar valor ex-

cepcional.

Um dos principais aprimo-

ramentos do Fiery Command

WorkStation nesta versão é o

fácil acesso ao EFI IQ, um

conjunto de aplicativos de

nuvem padrão e opcionais

que conectam pessoas, pro-

cessos e impressoras para

permitir uma melhor tomada

de decisões  orientada por

dados para empresas de im-

pressão. Criar uma conta EFI

IQ agora é mais rápido e fácil,

e pode ser feito diretamente a

partir do Fiery Command

WorkStation, para que você

possa acessar instantanea-

mente análises de produção,

recursos de notificação e

muito mais.

Além dos novos recursos

de nuvem EFI IQ para análi-

se de dados e métricas, esta

versão mais recente também

inclui uma série de melhorias

importantes:

Funções mais avançadas

de pesquisa de empregos

para encontrar empregos

com base em diferentes crité-

rios de pesquisa

Nova ferramenta: o Editor

de Curva de Processamento

permite que os operadores

façam edições de cores de

última hora diretamente na

tela de propriedades do tra-

balho

Edição de cores especiais

mais fácil no Fiery Spot Pro

enquanto trabalha com ou-

tros aplicativos Fiery Com-

mand WorkStation

· Compatibilidade com o

instrumento de medição de

cores EFI ES-3000, permitin-

do medições de varredura de

passagem única nos modos

M1 e M2 com leituras mais

rápidas e precisas.

A Campanha de marke-

ting direto de serviço comple-

to alemão escolheu o SCRE-

EN Truepress 520NX para

acomodar seu crescente

negócio de impressão transa-

cional. "A alta produtividade

do 520NX, sua capacidade

de imprimir em cores em uma

única tiragem e seus custos

favoráveis por página impres-

sa fazem dele a máquina cer-

ta para nossos negócios tran-

sacionais", disse Michael Tig-

ges, membro do Conselho de

Diretores da Campanha.

O setor de impressão

transacional na Alemanha,

como em outros mercados

desenvolvidos, está diminuin-

do em volume global devido à

mudança para extratos

bancários online. A Cam-

paign é uma das empresas

que vem fortalecendo seu po-

sicionamento e adquirindo

cada vez mais trabalho tran-

sacional graças ao seu inves-

timento estratégico em im-

pressão digital inovadora.

"A confiabilidade, o longo

tempo de atividade e a quali-

dade de impressão da máqui-

na nos ajudam a atender às

demandas de nossos clientes

por impressão de alta quali-

dade em prazos curtos",

acrescenta.

A Campaign, uma subsi-

diária do Bertelsmann Prin-

ting Group, trabalha com

equipamentos digitais SCRE-

EN há vários anos. "O SCRE-

EN 520NX é muito versátil e

nos permite imprimir uma

grande variedade de produ-

tos de forma eficiente e sus-

tentável", explica Tigges.

Atualização do EFI Fiery Command WorkStation

Campaign escolhe SCREEN 520NX

para seus negócios transacionais
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E
m um
mercado
altamen-
te dinâ-
mico e

competitivo, os fa-
bricantes entendem
a necessidade de
automatizar os pro-
cessos ao máximo
possível para redu-
zir os custos e au-
mentar o rendimen-
to. O mesmo se
aplica ao mercado de im-
pressão comercial. Mas para
muitos negócios de im-
pressão menores, automati-
zar o fluxo de trabalho de im-
pressão pode parecer um de-
safio assustador - e caro. Isso
é um equívoco que está impe-
dindo as empresas de ter
maior lucratividade. Na verda-
de, começar a automatizar o
fluxo de trabalho é muito mais
fácil do que você imagina, e
provavelmente você já tem
muitas das ferramentas ne-
cessárias instaladas!

Também é um equívoco
pensar que a automação do
fluxo de trabalho é uma pro-
posição do tipo tudo ou nada.
Mesmo começar com as eta-
pas de automação mais sim-
ples, como automação de ta-
refas repetitivas, pode gerar
grandes retornos. Não preci-
sa acreditar na nossa palavra.
Veja o que Cindy Ley, espe-
cialista em produção do Allied
Reliability Group, tem a dizer:

"Aprendi a economizar
tempo automatizando a pro-
dução em tipos de livretos re-
petitivos, por exemplo, soltan-
do os arquivos para Fiery Hot
Folders que contêm configu-
rações de impressão, incluin-
do modelos Fiery Impose."

E John e Tim Rozema da

Get It Now Print
deixaram de exe-
cutar cerca de 20
trabalhos por dia
para produzir mais
de 100 trabalhos
por dia. John Roze-
ma diz: 

" Implementa-
mos um conjunto
de ferramentas da
EFI. É um software
totalmente fácil de
usar que é pro-

gramável tranquilamente,
muito amistoso para o usuário
e que integra-se com nosso
MIS. Agora realmente pode-
mos ter a tarefa concluída. Os
clientes ficam sempre surpre-
sos com a rapidez com que
administramos o trabalho em
comparação com outros que
eles usaram no passado. Po-
demos oferecer a eles um
preço melhor, também, com
base no maior volume que
podemos passar pela nossa
impressora."

VOCÊ ESTÁ USANDO HOT
FOLDERS?

Se você tiver um front end
digital (DFE) EFI Fiery, a
função Hot Folders provavel-
mente já está incorporada.
Os Fiery Hot Folders forne-
cem a capacidade de arrastar
e soltar arquivos em uma
pasta de arquivos designada
para automatizar tarefas re-
petitivas. Vamos usar o envio
de tarefas como exemplo.
Em um processo manual,
conforme os trabalhos che-
gam, eles são revisados pelo
departamento de pré-im-
pressão, que deve então de-
terminar para qual impressora
o arquivo deve ir e, no caso
de arquivos nativos, convertê-
los em PDFs. Em seguida, o

arquivo é copiado para a fila
da impressora apropriada.
Dependendo do tamanho e
da complexidade do arquivo,
pode levar de cinco minutos a
meia hora. Embora cinco mi-
nutos não pareça muito, pen-
se na Get It Now Print: esses
cinco minutos se traduzem
em mais de 90 minutos de
tempo de pré-impressão em
um dia ao processar 20 arqui-
vos simples por dia. Mas esse
tempo se expande para oito
horas (!!) se você estiver pro-
cessando 100 trabalhos!
Faça as contas em arquivos
complexos: o resultado é ain-
da pior.

Com Hot Folders, um re-
presentante de atendimento
ao cliente pode determinar
que tipo de arquivo está sen-
do recebido, por exemplo, um
livreto de 5 x 8 pol., e simples-
mente copiar o arquivo para a
pasta do livreto. Leva segun-
dos e é o tipo de automação
que permitiu que a Get It Now
Print aumentasse a taxa de
transferência diária em cinco
vezes. O arquivo pode então
ser processado automatica-
mente após o envio para a im-
pressora apropriada, com ba-
se nas instruções integradas
no Hot Folder. Os servidores
Fiery também permitem a
criação de Predefinições que
podem ser incorporadas à es-
trutura do Hot Folder. As pre-
definições podem ser usadas
em uma variedade de Hot
Folders diferentes, tornando
ainda mais fácil iniciar o ca-
minho da automação.

IMPOSIÇÃO DE AUTOMAÇÃO
Continuando com o exem-

plo do livreto, sua empresa
provavelmente está usando
algum tipo de software de im-

posição que fará corretamen-
te a imposição de um arquivo
nativo ou PDF no layout ade-
quado para a impressão de
livretos. Embora esse proces-
so economize tempo em re-
lação ao trabalho anterior de
imposição totalmente manual,
ainda demora um pouco. Os
modelos de imposição podem
ser incorporados ao fluxo de
trabalho do Hot Folder/Prede-
finição levando a automação
do fluxo de trabalho para além
das configurações básicas de
trabalho e envio, automati-
zando o layout e o preparo da
tarefa. 

Os modelos de imposição
agilizam o envio da tarefa e
reduzem os cliques e os
erros. O Fiery Impose, um
módulo que você pode adicio-
nar de maneira fácil e econô-
mica à configuração do seu
servidor Fiery, pode permitir
que você automatize a impo-
sição usando modelos pré-
existentes ou modelos perso-
nalizados que você pode criar
facilmente. É o que Martin
Klop, chefe de pré-impressão
e impressão digital da CRE-
ZE?E, faz:

"A imposição de um trabal-
ho com o Fiery Impose é mui-
to fácil. Em apenas alguns cli-
ques, eu posso compilar um
novo formulário com marcas
de sangramento, registro, cor-
te e cor. E é extremamente fá-
cil salvar o formulário como
um modelo para que eu pos-
sa usá-lo novamente para
uma tarefa semelhante." 

Não há nada pior do que
começar a imprimir um livreto
e descobrir que o layout de
imposição está errado, ou pior
ainda, não descobrir o erro
até que o trabalho chegue à
encadernação!

Por John Henze 

Vice-presidente de

vendas e marketing

dos negócios do

Fiery da EFI.

Comece hoje mesmo!
Automação simples de fluxo de trabalho para

empresas de impressão de todos os tamanhos
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TRAMPOLINS PARA MAIOR
LUCRATIVIDADE

Portanto, como você pode
ver, é possível melhorar a
produtividade de maneira rá-
pida e econômica, simplifican-
do tarefas individuais e trabal-
hosas sem contratar consul-
tores caros. 

Obviamente, a primeira
coisa a fazer ao examinar a
automação é ver exatamente
por onde você deseja co-
meçar. Ao contrário da crença
popular, você não precisa de

uma grande visão ou projeto
de automação abrangente
antes de começar. Faça uma
análise simples dos trabalhos
comuns que você produz to-
das as semanas e comece
por aí. Em seguida, comece
simplificando e automatizan-
do tarefas repetitivas associa-
das a esses trabalhos. 

Esta é apenas a primeira
etapa que os usuários podem
aproveitar para uma auto-
mação ainda mais eficiente.
Cada nível é uma etapa dis-

tinta que você pode percorrer
em seu próprio ritmo e cada
um produzirá ganhos de efi-
ciência que ajudarão a justifi-
car os investimentos conti-
nuados para proporcionar
ainda mais automação e
maior lucratividade.

O próximo artigo desta sé-
rie se baseará nessas etapas
iniciais e mostrará como vin-
cular rapidamente tarefas a
fluxos de trabalho simples pa-
ra obter vantagens de produti-
vidade ainda maiores.

Para obter mais infor-
mações sobre como você po-
de melhorar a automação do
fluxo de trabalho em sua ope-
ração de impressão, baixe
nosso e-book gratuito: Ele-
mentos fundamentais da au-
tomação: 6 maneiras fáceis
de agilizar sua produção de
impressão.

Para obter mais infor-
mações sobre as soluções de
impressão digital EFI Fiery, vi-
site www.efi.com/fierydfe.

A
Xeikon apresenta
uma nova adição
ao seu portfólio de
impressão comer-
cial e artes gráficas

com o lançamento da impres-
sora digital colorida Xeikon
SX20000. É a segunda im-
pressora frente e verso basea-
da na tecnologia de toner se-
co SIRIUS da Xeikon e ofere-
ce uma proposta de valor para
impressoras que procuram
uma máquina econômica que
forneça qualidade de imagem
superior, registro frontal / tra-
seiro perfeito e controle de
qualidade de cor excepcional.
Com um alto nível de flexibili-
dade de aplicação, esta im-
pressora versátil é adequada
para impressoras que trabal-
ham na produção de livros e
mala direta de alta qualidade,
material de PDV, impressão
de segurança e aplicações de
impressão comercial. O novo
Xeikon SX20000 está disponí-
vel para demonstrações físi-
cas e online no Xeikon Global
Innovation Center em Antuér-
pia, Bélgica e estará disponí-
vel comercialmente em todo o
mundo a partir do primeiro tri-
mestre de 2021.

O Xeikon SX20000 integra
todas as inovações de seu an-
t e -

cessor, o Xeikon SX30000,
tornando-se uma impressora

versátil e consistente, capaz
de trabalhar com uma largura
de impressão de 508 mm em
uma ampla gama de mate-
riais, imprimindo 1200 x 3600
dpi a velocidades de 20 m /
min ou 1700 folhas B2 / hora.
Esta impressora frente e verso
de uma passagem foi projeta-
da para impressoras que bus-
cam agilizar e otimizar a pro-
dução de conteúdo de alta
qualidade, alto valor e alta co-
bertura em papéis de alta qua-
lidade. Além disso, o Xeikon
SX20000 oferece escalabili-
dade com atualizações dis-
poníveis nas estações de ve-
locidade e cor.

A Xeikon
lançou seu novo
XCS Pro 2.0. O kit
de ferramentas de
gerenciamento de
cores totalmente
automatizado é baseado em
nuvem e oferece todos os
benefícios do controle de
qualidade de cores: previsi-
bilidade, repetibilidade e
economia. Proprietários e
varejistas de marcas e os al-
tos níveis atuais de comér-

cio eletrônico conti-
nuam a impulsio-
nar a necessidade
de consistência de
cores em todo o
processo de im-

pressão. O novo pacote de
cores inclui cursos de treina-
mento e consultoria contí-
nua e é oferecido como um
modelo de assinatura "pa-
gue conforme o uso", tor-
nando-o simples e fácil de
adotar e usar.

Xeikon apresenta uma nova impressora

baseada na tecnologia SIRIUS

Xeikon lança novos serviços de cores
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P
elo me-

nos na

i m -

pressão

digital, a

recuperação dos

volumes de pro-

dução já está prati-

camente completa

e as vendas de no-

vos equipamentos

também estão em

alta, onde mu-

danças de hábito

são apreciadas em

um mundo pós-pandêmico.

Há movimento no merca-

do e também muitos planos

para o futuro. Bom Futuro!

Todos nós queremos dar ou

ler notícias como essa, com

muita vontade, com muita

vontade de ter fugido da pre-

cipitação e com vontade de

esperar que a informação se

consolide.

Os valores são fixados por

diversos indicadores, mas

acima de todos eles coloco a

nossa própria monitorização

da atividade diária com base

no número de impressões

produzidas e nos consumos

de tinta ou toner: após alguns

primeiros meses de parali-

sação quase absoluta e uma

recuperação que começou

muito fracos e entre hesi-

tações, podemos agora falar

de vários meses de cresci-

mento sustentado, estável e

firme. Tanto é que chegamos

ao aniversário do primeiro

confinamento com indicado-

res de atividade muito próxi-

mos aos que tínhamos antes

da pandemia.

Também as vendas de

equipamentos estão reagin-

do. Depois da que-

da mais severa e

repentina que já

experimentamos

na Ricoh, é recon-

fortante ver como,

em apenas alguns

meses, o setor en-

controu vitalidade

para reativar mui-

tos desses investi-

mentos paralisa-

dos. Com muita

prudência e fre-

quentemente à

procura de equipamentos

com um nível de investimento

inferior, muitos impressores

espanhóis assumem o claro

compromisso de garantir a

sua resposta a esta recupe-

ração de volumes. Existe co-

ragem; existe confiança.

Vemos isso na quantida-

de de Pro C5300x que esta-

mos instalando, um equipa-

mento de última geração que

parecia especialmente de-

senhado para tempos de re-

cuperação pós-pandêmica:

mínimo investimento, máxi-

ma qualidade de impressão e

grande versatilidade que, no

momento, é o recurso mais

solicitado.

Logicamente, todos os

itens acima se referem à im-

pressão digital, mas as dinâ-

micas positivas são quase

tão contagiosas quanto as

negativas e as correntes po-

sitivas são perceptíveis em

toda a linha.

CAMINHO DO FUTURO

Se nas primeiras sema-

nas e meses da pandemia o

medo dominava e o único fo-

co possível eram as medidas

defensivas, agora as conver-

sas mudaram. Os clientes

nos dizem para nos fortale-

cer; outros, para transformar;

alguns, para diversificar sua

oferta. Não importa: procu-

ram as suas estratégias e o

fazem para além da guerra

de preços, formatos ou capa-

cidade produtiva. Eles fazem

isso pensando em um futuro

diferente, com oportunidades

também diferentes.

E tivemos a prova na re-

ação ao anúncio de nossa fu-

tura impressora a jato de tinta

B2, a Ricoh ProZ75. Assim

que foi anunciada a existên-

cia de um protótipo funcional,

começaram a surgir dúvidas

sobre seu lançamento, suas

características ou o programa

beta tester. Para além da sa-

tisfação comercial e do orgul-

ho da marca, que não é pou-

ca coisa, considero cada uma

destas indagações um sinto-

ma da força que esta corren-

te transformadora está a as-

sumir.

No pior momento e ainda

com muitas incertezas pela

frente, a indústria gráfica nos

diz que quer continuar se

reinventando e apostando

em um futuro promissor. Es-

tamos à beira de um grande

salto na transformação digital

do nosso setor e, longe de

gerar medo com este anún-

cio, temos despertado entu-

siasmo. Esse é outro exce-

lente sintoma: há muitas

lições aprendidas com outras

crises recentes.

Prometemos estar à altu-

ra da tarefa e, conforme

consta do nosso compromis-

so de marca, continuaremos

a acompanhar o setor nesta

transformação digital que de-

ve torná-lo sustentável e pro-

porcionar mais e novos valo-

res.

UM ANÚNCIO PROMISSOR

O anúncio no final do ano

do Ricoh Pro Z75 gerou uma

grande expectativa devido à

grande capacidade transfor-

madora que é atribuída a es-

te equipamento.

Ainda é um protótipo e vai

demorar alguns meses para

que a data final de lançamen-

to seja anunciada, mas a che-

gada de uma impressora jato

de tinta 50x70 que promete

qualidade igual ou melhor do

que o offset com uma produti-

vidade altíssima, é tida como

um ímpeto claro à migração

de volumes de impressão de

tecnologias analógicas para

digitais. Exatamente o que o

mercado pós-pandêmico exi-

ge.

A Pro Z75 se beneficia de

muitos dos avanços ainda ex-

clusivos da impressora Pro

VC70000, capaz de imprimir

com desempenho e qualida-

de total em papéis revestidos

padrão, graças a uma combi-

nação de tecnologias, incluin-

do os cabeçotes de im-

pressão Ricoh, uma tinta de

alta densidade e adesão e

um exclusivo sistema de se-

cagem.

Nos próximos meses,

serão revelados os diferentes

diferenciais que farão do Pro

Z75 um marco na transfor-

mação digital da indústria

gráfica.

Finalmente uma boa notícia:

estamos mudando

Por Andreu López

Diretor da Ricoh

Graphic

Communications
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A Kodak se refere à
PROSPER ULTRA 520 como
a "impressora que cobre a la-
cuna entre o digital e o offset".
O que você quer dizer com is-
so e quais eram seus princi-
pais objetivos ao desenvolver
o equipamento?

O
s volumes de im-
pressos em offset
estão decaindo,
ainda que as im-
pressoras offset

tenham seu espaço em quesi-
tos como qualidade, velocida-
de, flexibilidade na escolha de
papel e suporte a grandes tira-
gens. Mas as offsets não po-
dem imprimir conteúdo variá-
vel e não são economicamen-
te viáveis para se imprimir em
baixas tiragens, uma vez que
os volumes de impressão
estão diminuindo e os conteú-
dos se tornando mais seg-
mentados. Muitas impresso-
ras inkjet que usam tecnologia
drop on demand permitem im-
primir dados variáveis em do-
cumentos transacionais e
também em malas diretas
simples e livros. Mas elas não
têm a qualidade do offset e
não podem imprimir em mí-
dias glossy - ou, se for possí-
vel, é necessário usar tintas
muito caras a baixas velocida-
des.  Portanto, são muito ca-
ras para usar em muitas apli-
cações de curto e médio pra-
zo. Isso é o que identificamos
como a lacuna entre o digital e
offset. E, com o objetivo de su-
prir essa lacuna, nós desen-
volvemos uma nova impres-
sora revolucionária com tec-

nologia inkjet que oferece
qualidade offset à velocidade
de 500 páginas/minuto (150
metros/minuto), podendo im-
primir em mídias brilhantes
com alta cobertura de tinta,
em alta velocidade e suportar
tiragens maiores com menor
custo de produção. 

Como a PROSPER UL-
TRA 520 se encaixa na linha
de impressoras inkjet PROS-
PER já existente?

A linha existente de im-
pressoras PROSPER é base-
ada na comprovada tecnolo-
gia de jato de tinta KODAK
Stream de alta velocidade. Es-
sas impressoras mudaram o
mercado de produção comer-
cial de alta velocidade que
está migrando para o digital, e
estão se concentrando em
aplicações de maior volume
de até 20 milhões de imagens
A4 por mês ou superiores.

A PROSPER ULTRA 520
possui a KODAK ULTRAS-
TREAM Inkjet Technology,
que é a quarta geração da tec-
nologia de jato de tinta contí-
nuo da Kodak. Com esta últi-
ma adição ao portfólio de im-
pressoras a jato de tinta da
Kodak, temos como alvos grá-
ficas que precisem trabalhar
com volumes de impressão
em torno de 10 milhões de
imagens A4 por mês.

Para quais tipos de apli-
cações a PROSPER ULTRA
520 é a escolha ideal?

A PROSPER ULTRA 520
é ideal para uma ampla gama

de aplicações de impressão
de conteúdo estático e variá-
vel. A impressora está dis-
ponível em duas versões:
PROSPER ULTRA P520 é
voltada para impressão tran-
sacional e transpromo, apli-
cações de publicação e im-
pressão comercial até cober-
tura moderada de tinta. A
P520 possui dois secadores
de cada lado da rotativa. 

Já a PROSPER ULTRA
C520 é a escolha perfeita pa-
ra a produção de mala direta,
encartes, catálogos, brochu-
ras promocionais e livros -
mesmo aqueles com alta co-
bertura de tinta em papéis re-
vestidos. É por isso que a
C520 tem quatro secadores
de cada lado da rotativa.

O segmento de impresso-
ras rotativas com tecnologia
inkjet é um mercado bastante
concorrido. O que o faz con-
fiante de que a Kodak pode
vencer a concorrência?

O que é único na PROS-
PER ULTRA 520 é sua capa-
cidade de fornecer a mais alta
qualidade de imagem utilizan-
do a tecnologia de jato de tinta
ULTRASTREAM, comparável
à offset com lineatura de 200
lpi, mas a um custo acessível.
Além disso, a impressora é

capaz de fazer isso em um
ambiente de produção com
velocidades de 500 fpm (150
mpm) ou mais de 2.000 pági-
nas A4 por minuto com alta
cobertura de tinta em substra-
tos brilhantes. Isso é algo que
ninguém mais no mercado po-
de oferecer, então, PROS-
PER ULTRA 520 tem exce-
lentes perspectivas mesmo
em um ambiente competitivo.

Como a qualidade e o ga-
mut de cores oferecidos pela
PROSPER ULTRA 520 pode
ser comparado à offset?

A impressora PROSPER
ULTRA 520 usa um conjunto
de tintas CMYK de baixo cus-
to para todos os papéis, mes-
mo brilhantes. O processo de
fabricação de pigmento de tin-
ta proprietário da Kodak signi-
fica que a impressora oferece
uma gama 95% maior do que
o offset SWOP e pode corres-
ponder a 93% das cores Pan-
tone (dentro de 4 dE). Isso
permite que a PROSPER UL-
TRA 520 imprima imagens ví-
vidas com cores vibrantes,
renderize de forma confiável a
gama de cores CMYK, supor-
te as cores de marcas e supe-
re as expectativas do cliente.

A PROSPER ULTRA 520
é a primeira impressora da
Kodak a usar a tecnologia UL-
TRASTREAM Inkjet. Quais as
vantagens dessa tecnologia
para os clientes?

A tecnologia ULTRAS-
TREAM leva nossa tecnologia
de jato de tinta contínuo para 

Randy Vandagriff
Vice-presidente sênior do segmento de Impressão da KODAK 
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o próximo nível, aprimo-

rando a qualidade ao aumen-

tar a resolução para 600 por

1800 dpi, mas também dimi-

nuindo o tamanho da gota de

tinta. O resultado é uma quali-

dade de imagem equivalente

à offset, mas 100% digital,

funcionando em velocidades

de produção. O que se soma

a isso é a capacidade das tin-

tas Kodak. Nossas tintas na-

noparticuladas à base de

água oferecem às impresso-

ras uma gama de cores ex-

cepcionalmente grande e óti-

ma eficiência de secagem.

De que forma a tecnologia
ULTRASTREAM é superior a
outras tecnologias inkjet, co-
mo DOD, em altas velocida-
des de produção?

A KODAK ULTRASTRE-

AM oferece o máximo em re-

tidão de linha, realces, detal-

hes e fidelidade de cores, bem

como consistência em longas

tiragens. As gotas de tinta são

criadas mais rapidamente do

que o sistema drop on de-

mand (DOD) e isso permite

que apenas uma matriz de ca-

beças de impressão imprima

a largura total de 520 mm a

500 fpm ou 150 mpm, ao

contrário dos sistemas DOD,

que devem diminuir a veloci-

dade e / ou adicionar cabeças

de impressão extras.

As gotas chegam ao papel

mais rápido do que o sistema

DOD e isso possibilita exata-

mente melhor qualidade.

Além disso, as gotas são re-

dondas e precisas, ao contrá-

rio do sistema DOD, que cria

gotas deformadas e gotas ex-

tras de satélite, levando a bor-

das irregulares no texto, linhas

e imagens menos nítidas. E,

ao contrário de várias impres-

soras concorrentes, a PROS-

PER ULTRA 520 não precisa

imprimir barras de ejeção de

tinta e linhas de cor entre os

trabalhos para evitar entupi-

mento do bico.

Por que suas soluções de
jato de tinta dependem de tin-
tas à base de água? Elas não
tornam a secagem mais difícil,
especialmente com alta co-
bertura de tinta em papéis re-
vestidos?

As tintas Kodak têm níveis

mais baixos de umectantes do

que a concorrência. Isso signi-

fica secagem mais rápida,

mesmo com alta cobertura de

tinta em substratos de papel

revestido e brilhante.

Especificamente, a PROS-

PER ULTRA 520 apresenta

um sistema de secagem inteli-

gente proprietário usando tec-

nologia de infravermelho. Esta

solução de secagem, combi-

nada com nossas tintas com

baixo umectante, são a chave

para imprimir uma cobertura

de tinta mais densa em papéis

brilhantes na velocidade máxi-

ma da impressora.

Por que você projetou o
PROSPER ULTRA 520 para
uma largura de impressão
máxima de 520 mm? Afinal,
larguras maiores também se-
riam possíveis com ULTRAS-
TREAM.

A largura máxima de im-

pressão de 520 mm permite

trabalhar com uma ampla va-

riedade de formatos para im-

posição mais condizente com

as impressoras offset tradicio-

nais. Isso garante compatibili-

dade total com impressoras

offset planas nos formatos B2

e B1, bem como com qualquer

equipamento de pós-proces-

samento que as impressoras

já tenham instalado. Essa lar-

gura de impressão também

desempenha um papel no de-

sign compacto e no tamanho

reduzido do PROSPER UL-

TRA 520 e, não menos impor-

tante, contribui para seus cus-

tos de investimento competiti-

vos.

O papel é o maior custo
variável em qualquer trabalho
de impressão. Como a PROS-
PER ULTRA 520 ajuda os
clientes a manter seus custos
de papel sob controle?

O equipamento oferece

vários recursos que ajudam

os impressores a manter bai-

xos os custos com papel. A

impressora pode imprimir em

substratos compatíveis com

jato de tinta em velocidade to-

tal. Papéis offset padrão

econômicos também podem

ser usados no PROSPER UL-

TRA 520 com um sistema de

pré-revestimento opcional em

linha.

Como a impressora não

precisa imprimir barras de di-

visão e linhas coloridas entre

os trabalhos para ajustar os

cabeçotes de impressão, não

há desperdício de papel e tin-

ta com a manutenção desse

cabeçote. Além disso, a im-

pressora utiliza o Sistema de

Impressão Inteligente da Ko-

dak, que monitora e otimiza

continuamente o alinhamento,

o registro de cor e a qualidade

de impressão frente-e-verso.

Isso também ajuda a evitar o

desperdício de papel caro.

As gráficas digitais de alta
velocidade, que normalmente
devem produzir um grande
número de trabalhos relativa-
mente pequenos, segmenta-
dos ou VDP, colocam deman-
das especiais no desempenho
do front-end digital. O que a
PROSPER ULTRA 520 ofere-
ce nesse quesito?

Os controles de impressão

e o gerenciamento de trabal-

hos são realizados pelo Ge-

renciador de impressão KO-

DAK 900, que é baseado em

um hardware extremamente

eficiente. O front end digital

usa ADOBE APPE 5 RIP de

última geração e opera a im-

pressora com desempenho

máximo com fácil configu-

ração, preparação e um sofis-

ticado sistema de enfileira-

mento de trabalhos. O siste-

ma aceita todos os principais

formatos de arquivo, como

PDF, PDF / VT e AFP e ofere-

ce suporte à conectividade

com sistemas de pré-im-

pressão e acabamento com-

patíveis com JDF / JMF. Além

disso, uma interface otimizada

com o KODAK PRINERGY

Workflow maximiza a eficiên-

cia da produção e a segu-

rança dos dados. Esses recur-

sos garantem a integração

ideal da PROSPER ULTRA

520 nos ambientes de pro-

dução já existentes.
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A
umentar as mar-
gens de lucro pos-
suindo os mesmos
equipamentos e
utilizando os mes-

mos insumos. Esse é o desejo
de todo o profissional que atua
com impressão e comuni-
cação visual, mas qual é a fór-
mula para o sucesso? É a
criatividade.

Ser criativo na indústria de
impressão é o segredo para
alcançar os projetos mais rele-
vantes e os clientes mais es-
peciais. E há uma indústria em
que surpreender é elemento
primordial para sair à frente: os
displays e cenários de cinema.

Você que frequenta cine-
ma sabe que as ideias estão a
cada dia mais interessantes e
com displays bem interativos,
até pela "era da selfie" que es-
tamos vivendo. A foto compar-
tilhada nas redes sociais com
um display bonito faz com que
todos conheçam o filme e bus-
quem informações adicionais
sobre a obra.

ATENÇÃO AOS DETALHES PARA
EXPLORAR A CRIATIVIDADE

Para construir um projeto
desse, em primeiro lugar é
preciso fazer a relação entre
criatividade x realidade. O diá-
logo com o cliente - ou com
sua agência - é essencial para
definir as diretrizes do projeto
e saber se ele de fato terá
condições de ser executado
conforme foi planejado. Não
adianta a agência pensar em
algo mirabolante que a reali-
dade produtiva não aceita.

Após o acerto do que é
possível produzir com per-
feição, é preciso que a empre-

sa de impressão busque verifi-
car quais de seus equipamen-
tos são os mais adaptados pa-
ra a produção. No caso de um
display de cinema, é preciso
lembrar que ele provavelmen-
te ficará o tempo todo indoor,
ou seja, não sofrerá ações ex-
ternas de temperatura, como
sol e chuva.

Por outro lado, poderá so-
frer interferência de toques
das pessoas, especialmente
se for voltado para que as
pessoas tirem fotos com ele.
Então o display precisa ter o
equilíbrio perfeito para não
"tombar" com um simples to-
que. Apesar de ser responsa-
bilidade do cliente, ter uma

hashtag para ser compartilha-
da seria o ideal para aparecer
mais. Então é entender o pro-
cesso de impressão, tinta e
acabamento.

O que se destaca nos dis-
plays é exatamente esse ca-
pacidade de interação, de po-
der tirar a famosa selfie ou fo-
tos com os amigos. Por isso a
impressão precisa estar perfei-
ta para demonstrar essa von-
tade de fazer a divulgação.

Mostre para seu cliente
atual ou para possíveis clien-
tes o que você pode fazer de
mais inovador em display: ten-
ha um portfólio impresso ou
virtual. Mais do que isso: por
que não "inventar um filme",
fazer um display mega criativo
dele e deixar em sua empre-
sa? Todos que forem te visitar
irão se surpreender com o pro-
jeto e querer mais detalhes!

Outro ponto interessante
ao pensar no display é se
aproveitar dos cortes e das
montagens para elevar o po-
der criativo. O acabamento é
tão fundamental quanto a im-
pressão, pois é ele que dará o
efeito final para tornar a peça
de fato incrível.

Nós separamos aqui al-
guns displays criativos e inte-
ressantes que encontramos.
Você produziu algum diferen-
te? Manda pra gente e coloca-
mos aqui na matéria também.
E aproveite estes exemplos
para entender o que você po-
de oferecer aos seus clientes,
não apenas às salas de cine-
ma mas também decoração
para qualquer ambiente, co-
mo um supermercado ou uma
loja de shopping.

Fonte: Fespa Digital Printing

Displays de cinema: 

criatividade da comunicação visual sem limites
Explorar os limites criativos da impressão e corte é elemento essencial 

para fazer um display que impressione e atraia os olhares
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A Keypoint Intelligence

lançou seu relatório de tes-

te de campo validando a

Canon Colorado 1650, uma

impressora flexível de 64

polegadas, em três catego-

rias: qualidade de imagem,

facilidade de uso e veloci-

dade.

Com base em dois tes-

tes realizados, a narrativa

revela que Colorado 1650 é

um verdadeiro jogador poli-

valente, com velocidades

aumentadas em todos os

centros de teste. Além de

sua velocidade, outros re-

cursos como manutenção

automática da impressora,

componentes substituíveis

pelo usuário ou recarga de

tinta instantânea também

são fatores que ajudam a

aumentar a produtividade e

acelerar os tempos de en-

trega.

Por outro lado, os técni-

cos destacam a facilidade

com que é possível produzir

acabamentos brilhantes e

opacos caso seja necessá-

rio trocá-los por tinta ou mí-

dia graças à tecnologia de

cura FLXfinish da Canon.

Mais importante ainda, alter-

nar entre diferentes acaba-

mentos de impressão não

afeta a qualidade da ima-

gem, o mesmo em velocida-

des máximas do produto.

Com a tecnologia FLXfinish

tbbb ambém melhora o ma-

nuseio de materiais porosos

pelo impressor, como teci-

dos e papéis não revesti-

dos, pois sua tecnologia

UVgel garante a adesão

imediata das gotas de tinta

ao suporte, facilitando um

ganho de ponto muito con-

trolado e maior precisão na

qualidade da imagem.

A
SAi apresenta o

Flexi 21, a versão

mais completa do

seu software para

sinalização. O soft-

ware de design e impressão

RIP Flexi 21 da SAi oferece

suporte para impressão em

camadas / branco e im-

pressão em camadas de tin-

tas e vernizes. Com este fe-

rrament, ou Flexi pode gerar

tinta branca ou verniz ao

mesmo tempo ou a partir da

camada branca do padrão

pré-definido. Os usuários po-

dem controlar o prin ting mé-

todo com tinta usando recur-

sos como Flexi Design e Fle-

xi RIP Production Manager.

Esta impressão do tipo "san-

duíche" permite imprimir vá-

rias camadas (por exemplo,

uma camada inferior de bran-

co cor no meio e verniz na

parte superior), com possibili-

dade de pré-visualização do

canal de branco.

Flexi 21 também incorpo-

ra impressão de dados variá-

veis. Os usuários que impri-

mem um conjunto de docu-

mentos com elementos prin-

cipalmente compartilhados

podem alterar certos textos

ou imagens de um documen-

to para outro. A ferramenta

de impressão de dados variá-

veis Flexi 21 permite que

você crie o modelo de im-

pressão com um arquivo de

amostra, selecionar ou item a

ser modificado em cada do-

cumento e então especificar

as matrizes a serem usadas.

Este recurso oferece suporte

a imagens de dados variáveis

( (incluindo arquivos raster,

PNGs transparentes e a

maioria dos arquivos eps e

PDF), texto, códigos QR, Da-

ta Matrix, códigos de barras e

braille.

SAi apresenta ou novo software Flexi 21

Colorado 1650 dá Canon endossado 

pela Keypoint Intelligence
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Pela primeira

vez em 30 anos

de história, a As-

sembleia Geral

anual da ESMA, a

Associação Euro-

peia de Fabrican-

tes de Impressão

Especializada, re-

aliza-se online.

Em 19 de março

de 2021, os mem-

bros elegeram o novo Con-

selho de Administração,

presidido por Samuel Wag-

ner de Sefar. Ralf Roschlau,

ex-Marabu e ex-Saati, foi

eleito Embaixador de Honra.

Pelos próximos dois

anos, Samuel Wagner (Se-

far) presidirá o Conselho de

Administração composto

por Robin McMillan (Vice-

presidente, Sun Chemical),

Manuel Zuckerman (Tesou-

reiro, Fimor), Dominiek Ar-

nout (Ricoh), Tracey Brown

(jato de tinta Meteor ), Jon

Bultemeyer (Marabu), Ibtis-

sem Djaballah

(VFP), Pietro Giu-

l iani (Saati),

Frens Peters (Lo-

tus Holland),

Debbie Thorp

(Global Inkjet

Systems), Jan

van Schaik (SPS

Technoscreen) e

Steve Wakefield

(Fujifilm).

Consciente das limi-

tações e oportunidades da

pandemia em curso, a ES-

MA está atualmente a imple-

mentar uma série de ativida-

des online. O envolvimento

crescente da associação

com a impressão têxtil será

refletido, entre outras coi-

sas, durante as sessões de

"touchpoint têxtil" na drupa

virtual de 20 a 23 de abril de

2021. ESMA Academy, em

alemão e inglês, oferece

cursos teóricos online sobre

Indústria impressão um jato

de tinta. 

O Teatro

Bolshoi da

Rússia, um

dos dois

mais antigos

e históricos

do país, instalou uma im-

pressora rolo a rolo EFI Pro

32r + LED da Electronics For

Imaging. A impressora per-

mitirá que o Teatro Bolshoi

crie decorações de im-

pressão de alta qualidade

para sua caixa em uma am-

pla variedade de materiais.

Os LEDs de "cura a frio"

da impressora ajudam a re-

duzir o consumo de energia,

além de permitir que o Tea-

tro Bolshoi imprima em uma

ampla variedade de substra-

tos flexíveis, como materiais

finos ou especialidades que

não suportam o calor do lá-

tex ou cura UV. 

Uma gráfica também

possui diversas opções de

valor agregado, entre elas o

Teatro Bolshoi optando por

tinta branca e proteção de

borda de mídia, o que permi-

te imprimir em mídia irregu-

lar ou com bordas irregula-

res, como tecidos e papel de

parede.

Uma impressora de 3,2

metros de comprimento é

uma luminária de LED indus-

trial econômico e versátil que

também oferece a tecnolo-

gia UltraDrop de 7 picolitros

da EFI para qualidade de im-

pressão de alta definição . O

equipamento permitirá ao ci-

nema produzir impressões

de qualidade premium com

tinta branca, além de menor

consumo de tinta por metro

quadrado no mercado,

graças às propriedades ex-

clusivas das tintas CMYK

EFI-3M SuperRange XF.

A
EFI apresenta sua

primeira impresso-

ra jato de tinta de

passagem única

especializada em

expositores. Com esta nova

solução Single-pass  com 1,6

metros de comprimento, os

usuários podem atingir altas

velocidades e passar por pa-

letes de substratos sintéticos

e materiais à base de papel a

uma velocidade de 1.000 pla-

cas por hora. Está planejada

uma atualização da impres-

sora que também permitirá

que a impressão seja usada

para a produção rolo a rolo.

Além disso, oferece resulta-

dos de qualidade em uma

a m p l a

variedade de mí-

dias

Graças ao desempenho

de impressão, os usuários

serão capazes de lidar com

demandas exigentes que, de

outras maneiras, têm sido um

desafio. Além disso, a im-

pressora de 7 cores oferece

uma gama de cores de seis

co-

res: CMYK

com tintas laranja e

roxa opcionais, além de bran-

co. O sistema de inspeção de

qualidade integrado da im-

pressora verifica a consistên-

cia das cores, entupimentos

d o s

bocais e outros problemas

para obter a qualidade de im-

pressão ideal.

Nova Single-pass ultrarrápida da EFI

Samuel Wagner (Se-
far) presidirá o
Conselho de Admi-
nistração da ESMA.

ESMA elege um novo Conselho

na última Assembleia Geral

Teatro Bolshoi da Rússia instala

impressora EFI Pro 32r +
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A nova série imagePRO-

GRAF TZ-30000 da Canon

foi criada para responder a

empresas caracterizadas

por um ritmo de trabalho rá-

pido e prazos de entrega

muito curtos, combinando

impressão de alta velocida-

de com funções que garan-

tem produtividade e eficiên-

cia. Com manuseio de mídia

inteligente e suporte para

aplicativos de alta qualidade,

como desenhos CAD / GIS,

apresentações, mapas e

pôsteres, esta impressora

robusta é a escolha ideal pa-

ra clientes de arquitetura,

engenharia, construção e

manufatura, bem como for-

necedores de serviços de

impressão profissionais e

copiadoras. E quando um

fluxo de trabalho mais efi-

ciente é necessário, a im-

pressora multifuncional ima-

gePROGRAF TZ-30000

MFP Z36 integra-se com um

scanner de precisão em um

único dispositivo.

A Factum Arte usou uma im-

pressora plana da Canon com

tecnologia de impressão perso-

nalizada em relevo em seu Art

Studio para recriar vários traços

de arte pictórica, que são parte

do patrimônio cultural, combinan-

do diferentes técnicas de im-

pressão aditiva.

O sistema da Canon se tornou

uma parte central do trabalho da

Factum Arte, reproduzindo dados

digitais de alta resolução e re-

criando a superfície das pinturas.

Projetos anteriores do Factum,

como a reconstituição de Rafael,

O Sacrifício de Listra, O Enterro

de Santa Lúcia de Caravaggio,

Retrato de um Velho, de Rem-

brandt, mas também os fac-sími-

les do túmulo de Seti I e os

painéis do O Polittico Griffoni é

um ótimo exemplo do que pode

ser alcançado pela fusão de no-

vas técnicas de impressão aditiva

em projetos de disseminação do

patrimônio cultural.

A Factum usará uma impres-

sora de mesa personalizada da

Canon para imprimir várias ca-

madas de tinta em suas oficinas,

resultando em efeitos impressos

que permitem a reprodução de

pinceladas.

O Canon ALPS (Advanced

Layered Printing System) e uma

impressora plana Canon Arizona

foram personalizados para impri-

mir a superfície pintada de gra-

vações 3D em escala de cinza

feitas com o scanner Lucida 3D

da Factum.

A
SA International

(SAi), fornecedora

de soluções de soft-

ware para sinali-

zação profissional,

impressão digital de grande

formato e indústrias de usina-

gem CAD / CAM, anunciou

que agora oferece drivers cer-

tificados para as novas im-

pressoras HP Latex 700 e 800.

O software de design e im-

pressão Flexi RIP da SAi per-

mite que você utilize totalmen-

te os novos recursos avança-

dos das impressoras HP, in-

cluindo impressão em várias

camadas. O SAi Flexi também

separará os arquivos PDF em

camadas em páginas separa-

das para impressão. Com

uma biblioteca de mídia online

integrada da HP, os usuários

podem visualizar e baixar as

mídias e modos de impressão

mais recentes diretamente pa-

ra sua impressora, que sincro-

niza automaticamente com o

Flexi criando um fluxo de tra-

balho contínuo.

Além dos recursos

avançados de fluxo de trabal-

ho, o SAi Flexi oferece supor-

te para impressão em cama-

das de tinta branca. Flexi pode

gerar tinta branca instantane-

amente ou a partir da camada

branca do layout predefinido.

Os usuários podem controlar

como a tinta branca é impres-

sa nos recursos Flexi Design e

Flexi RIP Production Mana-

ger. Com a capacidade de ob-

ter uma pré-visualização do

canal branco de antemão, os

usuários economizam RIP e

tempo de impressão e evitam

o desperdício de materiais.

SAi anuncia drivers para

impressoras HP Latex 700 e 800

Nova impressora imagePROGRAF TZ-30000 da Canon

Factum Arte usa tecnologia Canon
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A

nova im-

pressora de tela plana

rolo a rolo EFI ™ VUTEk XT

híbrida da Electronics For

Imaging oferece uma série

de inovações, incluindo a

nova geração de tecnologias

de imagen  Pin & Cure Multi-

Pass de abastecimento e de

posicionamento de pontos.

Anunciado durante a con-

ferência EFI Engage para

usuarios ao redor do mundo

e disponível no meio do ano,

o novo modelo VUTEk XT

oferecerá maior produtivida-

de com a impressão de mais

de 375 chapas por hora,

quase o dobro da produção

da im-

pressora VUTEk

HS125 F4 .

O novo VUTEk XT re-

presenta a arquitetura híbri-

da da próxima geração para

a tecnologia Pin & Cure da

EFI, que corrige a tinta UV

usando lâmpadas LED para

uma definição nítida e posi-

cionamento preciso, seguido

por uma secagem LED UV

completa em altas velocida-

des de produção.

A impressora apresenta

um novo transporte de mídia

que eli-

mina a necessida-

de de usar guias de borda

de mídia, garantindo um re-

gistro altamente preciso e

um transporte suave mesmo

de chapas grossas. A im-

pressora VUTEk XT também

possui registro frontal e tra-

seiro de precisão de 1 mm e

é capaz de produzir chapas

em até três

linhas de im-

pressão, que

podem ser do

mesmo arquivo

ou de arquivos

diferentes. Outro benefício

do modelo XT, seu sistema

de tinta CP5G exclusivo, fa-

cilita a circulação total de tin-

ta, melhor posicionamento

de pontos, gotas de 5 picoli-

tros e imagens em tons de

cinza.

A
Trotec Laser, fa-

bricante de siste-

mas de laser,

apresenta uma

versão do softwa-

re SpeedMark que inclui gra-

vação rotativa virtual eficien-

te. Com o máximo desem-

penho no menor tempo

possível, não apenas a mar-

cação em formas cilíndricas

é possível, mas também as

formas 3D, como planos in-

clinados, esferas e tigelas e

tubos podem ser processa-

das.

A nova versão do softwa-

re SpeedMark permite a

marcação em alta velocida-

de e sem distorção de obje-

tos cilíndricos, por exemplo,

em itens promocionais como

beber garrafas de idade. Vá-

rios objetos podem ser facil-

mente marcados na mesma

estação de trabalho em uma

única passagem, reduzindo

custos por meio de um fluxo

de trabalho altamente efi-

ciente sem a necessidade

de hardware rotativo adicio-

nal.

Trotec apresenta o primeiro

Rotary Virtual do mercado

Nova impressora híbrida de alta velocidade EFI VUTEk XT
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madeira é um dos

instrumentos natu-

rais mais eficientes

para sequestrar car-

bono, de fato, ela é

armazenada em sua estrutura

mesmo após o corte das árvo-

res. Essa madeira vem de nos-

sas florestas, que são podero-

sos escudos naturais contra

ameaças como as mudanças

climáticas, desde que apren-

damos a cuidar delas.

Sabemos que replantar é

uma ação importante para a

natureza, para as florestas e

para a biodiversidade do nos-

so planeta, mas esquecemos

que é o mesmo, ou mais im-

portante, proteger as árvores

que já temos com medidas

específicas para fortalecê-las

e evitar o desmatamento . E a

ferramenta mais eficaz para

conseguir isso é o gerencia-

mento. Porque apesar dos

incríveis benefícios ecológi-

cos, econômicos e sociais

que as florestas proporcio-

nam, o desmatamento conti-

nua a uma taxa sem prece-

dentes. E sua existência é vi-

tal, para, por exemplo, regu-

lar o clima, manter bacias hi-

drográficas com água limpa

ou limpar o ar que respira-

mos.

O Dia Internacional das

Florestas, comemorado em

21 de março, tem servido pa-

ra enfocar a necessidade de

manejo florestal. Em última

análise, um terço da superfí-

cie da Terra é coberto por es-

ses ecossistemas. Na Espan-

ha, por exemplo, existem ver-

dadeiras joias naturais como

as localizadas na província

de Soria e que se consolidam

como grandes escudos natu-

rais contra as mudanças

climáticas.

VOCÊ SABE O QUE É

GREENWASHING?
"Greenwashing é a práti-

ca de fazer uma alegação in-

fundada ou enganosa sobre

os benefícios ambientais de

um produto, serviço, tecnolo-

gia ou prática da empresa."

Imprecisões comuns so-

bre impressão e papel ainda

são um grande problema pa-

ra a sociedade. Esses equí-

vocos são reforçados por

muitas organizações, entre

elas empresas financeiras e

provedores de serviços, à

medida que incentivam seus

clientes a substituir faturas

impressas por eletrônicas.

Mas, em vez de basear seus

argumentos na redução de

custos, muitas vezes o incen-

tivo à mudança é baseado

em alegações ambientais in-

fundadas, como "economizar

papel salva árvores".

Essas mensagens são in-

fundadas, enganosas e po-

dem ter um efeito duradouro

na percepção do consumidor

sobre o papel.

As florestas precisam ser

cuidadas para não desaparecer

Sucesso contra Greenwashing

2020 será um

ano que será escrito

nos livros de histó-

ria. As palavras

"sem precedentes"

e "pandemia global"

ainda soam frescas

em nossos ouvidos.

O ano apresentou

desafios para todos nós, mas estávamos de-

terminados a continuar contando a grande

história ambiental da impressão, do papel e

das embalagens à base de papel. Indepen-

dentemente da pandemia, a sustentabilida-

de continua sendo um tópico chave de con-

versa.

Continuamos a trabalhar duro para ga-

rantir que as marcas entendam as creden-

ciais ambientais de impressão, papel e em-

balagem de papel. Na Europa, estimamos

que nossa campanha Anti-Greenwash evi-

tou que o Greenwash

(mensagens como 'Go

Green, Go Paperless' e

'Save Paper, Save Tre-

es') fosse visto por mais

de 650 milhões de clien-

tes de grandes bancos

e outros provedores de

serviços . . Como é peri-

goso deixar o Greenwash passar incontesta-

do!

Para melhorar a percepção do consumi-

dor sobre nossos produtos, nossa crescente

campanha Love Paper teve mais de 640

anúncios em jornais e revistas nacionais no

ano passado, atingindo mais de 10 milhões

de consumidores por mês. Todos os anos,

contamos mais consumidores do que nunca

sobre a história sustentável de nossos pro-

dutos e este continuará a ser um foco im-

portante este ano.

Resultados da campanha de 2020

De acordo com a Advertising Standards

Authority (ASA), as mensagens de marketing

devem ser claras, verdadeiras, precisas e

não enganosas.

Os profissionais de marketing devem ba-

sear as declarações ambientais no ciclo de

vida completo do produto anunciado.

Declarações baseadas apenas em parte

do ciclo de vida devem ser evitadas, de mo-

do a não enganarem os consumidores

quanto ao impacto ambiental total do pro-

duto.

QUAIS SÃO AS REGRAS SOBRE RECLAMAÇÕES AMBIENTAIS?
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A
Fedrigoni, empresa que produz
e comercializa papéis especiais
de alto valor agregado para ar-
tes gráficas, embalagens, publi-
cações e materiais autoadesi-

vos desde 1888, se reinventou e lançou
uma nova imagem global para fortalecer o
posicionamento do Grupo, com uma ima-
gem distintiva para o inúmeras marcas de
empresas, que produzem e vendem mais
de 32.000 produtos em todo o mundo. Ao
mesmo tempo, a divisão de autoadesivos
apresentou seu novo nome, que muda de
'Arconvert Ritrama' para 'Fedrigoni Self-
Adhesives'. Uma nova versão da fonte
'Forma' de Aldo Novarese foi escolhida pa-

ra representar a nova imagem da Fedrigo-
ni, uma empresa sólida e inovadora com
fortes raízes italianas e sua missão "Elevar
a Criatividade". A imagem também foi re-
desenhada para a presença digital do Gru-
po, desde suas páginas na web até suas
plataformas de mídia social.

4.000 colaboradores, 36 unidades de
produção e distribuição, mais de 32.000
produtos, 15 marcas, duas áreas de negó-
cio, todos reunidos sob uma nova identida-
de de marca única e credenciada, um pas-
so importante para um Grupo global com
uma trajetória de crescimento ambiciosa e
cada vez mais decisiva papel no mundo do
papel e materiais autoadesivos.

Tesco tem

parceria com

Mondi
O grupo global de papel e

embalagem Mondi e a Tesco
Central Europe lançaram uma
nova parceria, por meio da qual
a Mondi comprará resíduos de
papelão ondulado dos depósi-
tos do varejista para criar papel
reciclado para as sacolas de
compras do varejista. É a pri-
meira vez que a Tesco colabo-
ra diretamente com um produ-
tor de papel para converter
seus resíduos de papel em um
recurso renovável, em linha
com seus objetivos de econo-
mia circular. A Mondi usa os
resíduos de papelão ondulado
do varejista para produzir o
grau EcoVantage, combinando
fibras recicladas e frescas para
fazer uma sacola de compras
reciclável de alto desempenho.
Usando o papel EcoVantage
produzido na fábrica da Mondi
na República Tcheca, esta co-
laboração mostra como os for-
necedores podem trabalhar
com varejistas em toda a ca-
deia. um valor no desenvolvi-
mento de sistemas circulares e
na transformação de resíduos
em um recurso valioso.

Fedrigoni apresenta sua

nova imagem global
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Canson Infinity apresentou 4

novos papéis digitais para be-

las-artes da Arches Paper Mill

que estarão disponíveis no final

de março: ARCHES® 88

310gsm, ARCHES  BFK Rives  Pure White

310gsm, ARCHES  BFK Rives  White

310gsm e ARCHES  Aquarelle Rag

310gsm. Com a clara intenção de produzir

papéis modelados que apresentem os

brancos mais brancos sem o uso de OBA

(branqueadores ópticos), esta linha esta-

belece novos padrões na indústria de im-

pressão de belas artes digitais, graças à

sua capacidade de apresentar brancos pu-

ros. e brilhante em papéis 100% algodão.

Fabricado em 100% algodão, cada pa-

pel é isento de branqueador óptico para

garantir uma melhor preservação ao longo

do tempo. Usando a mais recente tecnolo-

gia de revestimento, o revestimento pro-

prietário exclusivo produz impressões com

excelente reprodução de cores, incluindo

pretos profundos e brancos naturais, dan-

do a fotógrafos, artistas e gravadores a ca-

pacidade de criar imagens com uma gama

notável de tons. cor. Esses novos papéis

são especialmente projetados para a

criação de impressões digitais de belas ar-

tes para trabalhos de edição limitada.

O grupo de embalagens e

papéis da Mondi lança

uma linha de novos

substratos siliconizado à

base de papel, criados

com materiais reciclados

e papéis de peso reduzido,

que oferecem uma solução

mais sustentável para múltiplas apli-

cações.

Os novos produtos foram criados com

papéis certificados FSC ou PEFC para

garantir um abastecimento responsável e,

por serem mais leves, oferecem uma so-

lução sustentável para etiquetas, fitas

adesivas, aplicações de selagem de en-

velopes e diversas aplicações industriais.

O labelite EverLiner é uma opção com

uma base de papel mais leve do que os li-

ners glassine padrão para aplicações de

etiquetas. O produto tem a

mesma espessura de um

glassine de 58 g / m² mas

tem peso reduzido de 47

g / m². Dessa forma,

20% a menos de maté-

ria-prima é utilizada para a

produção do próprio suporte.

As propriedades mecânicas e de trans-

parência do labelite EverLiner também

são comparáveis a um glassine padrão de

58 g / m². Além disso, seu menor peso

permite otimizar o transporte.

EverLiner M R é o primeiro revesti-

mento antiaderente no mercado a usar

papel de base reciclado. O papel GM,

com 70% de conteúdo reciclado, reduz a

quantidade de fibras virgens utilizadas e é

certificado pelo FSC, garantindo um abas-

tecimento responsável.

Mondi lança
AegisPaper

A Mondi desenvolveu com suces-

so uma nova linha de papel de barrei-

ra funcional reciclável. Projetada com

a proteção em mente, esta linha de

soluções certificadas de papel barrei-

ra reciclável está totalmente integrada

na cadeia de valor da Mondi - da pro-

dução de papel à aplicação de barrei-

ra - e pode funcionar em linhas de en-

chimento existentes para aplicações

de embalagem. formulário, preenchi-

mento e selo (FFS).

A linha AegisPaper da Mondi re-

duz a quantidade de plástico usado,

substituindo-o por um recurso renová-

vel que possui propriedades mecâni-

cas específicas, como resistência à

perfuração, selagem, capacidade de

impressão e proteção de barreira. As

tecnologias de revestimento aplicadas

a esses papéis criam barreiras perso-

nalizadas contra graxa e vapor d'á-

gua. Os papéis Aegis são adequados

para inúmeras aplicações de embala-

gem em alimentos secos, alimentos

congelados, alimentos para animais

de estimação, co-confeitaria, embala-

gens secundárias, brinquedos,

comércio eletrônico, embalagens

No AegisPaper, existem três clas-

ses disponíveis para diferentes apli-

cações e requisitos:

n AegisPaper select oferece uma

ampla gama de propriedades de ba-

rreira personalizadas

n O alimento AegisPaper 95/5 é

certificado como totalmente reciclável

e tem as melhores propriedades

mecânicas para aplicações alimentí-

cias

n AegisPaper reduzir fornece o

melhor papel de barreira funcional pa-

ra reduzir a quantidade de material de

embalagem necessário

Canson Infinity apresenta
quatro novos papéis da Arches

Mondi expande a gama 
de lonas de liberação
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Pela primeira vez, Hah-

nemühle, junto com seus

parceiros de Arte Criativa

Allience Schmincke e da

Vinci, organizou o CAA Di-

gital Creative Days. As três

empresas criaram um pro-

grama de entretenimento

informativo como um subs-

tituto virtual para a feira

Creativeworld / Paperworld

que normalmente ocorre no

final de janeiro.

No domingo, 31 de ja-

neiro de 2021, aconteceu o

lançamento global da Na-

tural Line: artigos de artis-

tas premium, inovadores e

vegans. Com os novos

papéis de cânhamo e aga-

ve, bem como o já conheci-

do e popular papel de bam-

bu, a Hahnemühle se con-

centra ainda mais em

papéis que economizam

recursos. O elevado nú-

mero de fibras ecológicas

de bambu, cânhamo e

agave utilizadas na pro-

dução dos papéis é único

no mercado.

Com o lançamento do

produto de papel de mídia

mista Bamboo em 2008,

consistindo de 90% de fi-

bras de bambu e 10% de

trapos, a empresa está ca-

da vez mais se concentran-

do em fibras sustentáveis e

de rápido crescimento para

papéis artísticos. Ao longo

dos anos, outros papéis e

livros Bamboo para várias

técnicas de pintura foram

adicionados à gama. Hoje,

a "Linha Natural" da Hah-

nemühle inclui papéis artís-

ticos Agave Watercolour

para aquarela, Hemp

Sketch para desenhar,

Bamboo Mixed Media para

várias técnicas de pintura e

Bamboo Sketch novamente

para desenhar.

A
solução de cartão

de papelão da Ig-

gesund combina

um alto grau de

funcionalidade com

sustentabilidade, reduzindo

as emissões de carbono em

95% em relação aos cartões

plásticos tradicionais.

Ano após ano, bilhões de

cartões inteligentes são fa-

bricados para usos como

chaves de hotéis, passes de

transporte público, vales-

presentes, etc. De acordo

com dados da ICMA (Inter-

national Card Manufacturers

Association), 37,1 bilhões de

cartões foram fabricados em

2019, a maioria deles

cartões de plástico basea-

dos em fósseis. Esses

cartões são normalmente

usados por um curto período

de tempo e depois vão para

o ambiente ou são incinera-

dos, emitindo gases tóxicos

durante o processo.

A Iggesund desenvolveu,

em colaboração com vários

parceiros, um método para

fabricar cartões sem plástico

que podem operar sem con-

tato. Sua solução de papelão

usa materiais 100% naturais

e, portanto, é totalmente re-

ciclável. O cartão de papelão,

feito de polpa de madeira, po-

de reduzir as emissões de

carbono em 95% em compa-

ração com os cartões de

plástico de origem fóssil. De

acordo com dados oficiais da

Iggesund, um cartão de pa-

pelão gera 0,55 gramas de

CO2 por cartão, enquanto um

cartão de PVC gera 11,4 gra-

mas de CO2 por cartão.

Os cartões inteligentes

geralmente carregam um

chip que determina sua

função, bem como uma ante-

na que recebe e transmite in-

formações. Até agora, essas

funções exigiam o uso de

plásticos e alumínio. Mas

graças a uma técnica de im-

pressão de última geração,

em que a antena é impressa

entre duas folhas de papelão

Invercote, esses materiais

não são mais necessários.

Alternativa sustentável para cartões
inteligentes de plástico

Hahnemühle apresenta os trabalhos
'Linha Natural'



Packaging  Labelling & ConvertingPackaging Labelling & Converting35

LaPrensaLaPrensa

A
Konica Minolta

lançou uma nova

impressora jato de

tinta digital para

embalagens de

papelão ondulado. O PKG-

675i permite que gráficas, fa-

bricantes de embalagens e

marcas se beneficiem de

uma solução fácil de usar pa-

ra a produção de embala-

gens sob demanda, que co-

rresponde à tendência de im-

pressão mais personalizada

para caixas de papelão ondu-

lado.

O PKG-675i é um disposi-

tivo a jato de tinta de alta qua-

lidade que pode imprimir tira-

gens curtas, caixas de pa-

pelão corrugadas personali-

zadas e caixas dobráveis,

planas ou pré-cortadas, de

forma rápida e econômica.

Para fabricantes de embala-

gens, também oferece uma

solução perfeita para criar

modelos de design de emba-

lagens rapidamente, ajudan-

do a melhorar o tempo de

lançamento no mercado e re-

duzir o desperdício. As apli-

cações mais frequentes são

embalagens de papelão on-

dulado de pequenas tiragens

para cuidados pessoais e

domésticos e alimentos pro-

cessados, onde a caixa é ne-

cessária para proteger e en-

tregar o produto.

O mercado de embala-

gens atual foi profundamente

afetado pelo COVID-19, e

muitas das mudanças prova-

velmente serão sustentadas

a longo prazo. Embora os vo-

lumes gerais de embalagens

de papelão ondulado tenham

diminuído durante 2020, es-

pera-se que eles se recupe-

rem com o comércio interna-

cional. No entanto, é na for-

ma como as mercadorias são

vendidas e distribuídas que

as grandes mudanças oco-

rreram, com uma tendência

de afastamento dos designs

prontos para o varejo para os

formatos de mala direta, dis-

tribuição e varejo. Internet e

comércio eletrônico.

A pesquisa de Smithers

sobre "O Estado da Indústria

de Embalagens em 2020" su-

gere que a pandemia acele-

rou a demanda por embala-

gens de e-commerce em dois

a três anos, em comparação

com as previsões pré-CO-

VID-19. O mercado global de

embalagens de e-commerce

foi avaliado em mais de US $

49 bilhões em 2020, e Smit-

hers diz que 80% desse valor

é para embalagens de pa-

pelão ondulado.

Fabricado pelo parceiro

da Konica Minolta, MTEX NS,

e baseado em cinco cabeço-

tes de impressão Memjet

CMYK, permitindo atingir

uma largura de impressão de

1.067 mm, o PKG-675i impri-

me gráficos em papelão on-

dulado a 1.600 x 1.600 dpi.

Com interação mínima de

pré-impressão, os trabalhos

sob demanda podem ser pro-

duzidos em alta resolução a

velocidades de até 18 metros

por minuto. A impressora

vem com um Caldera RIP e

usa tintas à base de água

aprovadas pela FDA para

contato indireto com alimen-

tos.

Konica Minolta lança impressora para
embalagens de papelão ondulado PKG-675i
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United Caps apresenta a iniciativa 'Defina seu círculo'
A United Caps, fabricante internacional de tampas e fechos, lançou uma nova iniciativa chamada 'Defina

seu círculo'. Como parte do compromisso contínuo da empresa com a sustentabilidade, 'Define Your Circle'

foi projetado para fornecer aos clientes da United Caps e seus clientes uma maneira mais fácil de calcular o

impacto ambiental do ciclo de vida completo de seus produtos, desde antes dos materiais entrarem na fábri-

ca até eles alcançam o usuário final. Além disso, 'Define Your Circle' oferece aos clientes um meio de contri-

buir para o desenvolvimento de uma economia verdadeiramente circular, na qual os plásticos são muito va-

liosos para serem desperdiçados e são desperdiçados quando considerados descartáveis.

A
tender a clientes de

peso, especialmen-

te dos segmentos

de eletroeletrônicos,

é o desafio diário da

Prisma Composição de

Clichês. Por sua localização

estratégica em Manaus, a em-

presa tornou-se especialista

em pré-impressão de caixas de

papelão ondulado, utilizando

100% de tecnologia DuPont,

para atender, entre outros, a

clientes como a Klabin, maior

produtora e exportadora de

papéis para embalagens do

Brasil. 

"A busca constante por no-

vas tecnologias é o que nos

move diariamente. Buscamos

o que há de mais atual e efi-

ciente para aplicar em nossos

serviços e manter nossa po-

sição de destaque no mercado

de pré-impressão de embala-

gens de papelão ondulado",

pontua John Weskem Coimbra

do Nascimento, proprietário da

Prisma. 

Assim, foi natural para a

Prisma adotar a mais recente

tecnologia DuPont de chapas

flexográficas analógicas para

corrugados, a DuPont Cyrel

ALC. O grande diferencial é a

formulação desta chapa macia

a partir de um polímero espe-

cialmente desenvolvido para o

mercado de corrugados e que

garante um desempenho supe-

rior com tintas à base de água

em chapas de corrugados reci-

cladas e mais finas (liner). 

PEGADA AMBIENTAL
Outro atributo das novas

chapas DuPont Cyrel ALC, ex-

tremamente importante nos

dias atuais, é o excelente de-

sempenho em chapas recicla-

das de corrugado e/ou mais fi-

nas. Este desafio é superado

pois a ALC mantem uma alta

densidade de tinta nas áreas

de sólidos (SID), nestes subs-

tratos, ao mesmo tempo em

que minimiza as ondas e não

compromete a resistência ou

integridade da chapa de PO

(papelão ondulado).

A contribuição da chapa

Cyrel ALC, no que tange à sus-

tentabilidade do processo de

pré-impressão, também pode

ser vista pelo fato de a tecnolo-

gia possibilitar o uso de um ani-

lox de menor volume, que se

traduz em uma menor quanti-

dade de tinta necessária para

entregar a excelente cobertura

que se espera. Isso acontece

justamente por ela melhorar,

consideravelmente, a cobertu-

ra da tinta sólida, especialmen-

te em chapas de PO recicla-

das. A melhor transferência da

tinta com menos pressão de

impressão, significa maior du-

rabilidade das chapas.  

Fundada em 2008, hoje a

Prisma Composição de Clichês

atua em diversos mercados, a

partir de vários convertedores

de embalagens. A empresa

atende a clientes que produ-

zem embalagens em banda

larga e banda estreita com foco

nos segmentos de eletroeletrô-

nicos, eletrodomésticos, duas

rodas, alimentos e perecíveis,

delivery de fast food, etiquetas

e abrasivos, etc. 

A empresa mantém firme a

missão de oferecer excelên-

cia em pré-impressão e seu

compromisso com a agilidade

e pontualidade na prestação

de serviços. Isto lhe garante

ser uma referência no merca-

do de pré-impressão na Re-

gião Norte do país e ter credi-

bilidade perante os clientes ao

longo dos anos. A Prisma está

instalada em uma área de 500

m2, dividida em escritórios e

setor produtivo, onde os 22

colaboradores trabalham nor-

teados pela dedicação e res-

ponsabilidade.

Impressão de embalagens de corrugado

John Weskem (Prisma) celebra com Vinícus Pinho (DuPont) o sucesso
na adoção da nova chapa DuPont Cyrel ALC.

O primeiro trabalho impresso com a nova chapa DuPont  Cyrel ALC
foi para a Samsung.

A marca d´água, com o nome Du-
Pont, também passa credibilidade
para os clientes.
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A
gráfica Papierwerk

Landshut Mittler

(PLM), cujas em-

balagens de alta

qualidade são en-

contradas em todo o mundo,

pode ser resumida em três

palavras: qualidade, confiabi-

lidade e paixão. Com o objeti-

vo de continuar crescendo, a

empresa foi a primeira im-

pressora de papel cartão

dobrável no ano passado a

investir em uma Speedmas-

ter XL 75-7 + L geração 2020,

completando seu investimen-

to com uma nova coladora de

dobradeira Diana Smart 115

MK Masterwork. O que os fez

tomar a decisão final foram

as soluções inovadoras da

nova geração 2020: o concei-

to operacional claro com a

nova Heidelberg User Expe-

rience (UX), a boa acessibili-

dade e, finalmente, a alta

qualidade de impressão

graças à unidade de tinta per-

feitamente otimizada para es-

ta série de prensas (os gran-

des diâmetros dos cilindros

garantem que a caixa seja

transportada sem problemas

pela máquina).

A parceria entre a Heidel-

berg e a PLM remonta a vá-

rias décadas e beneficiou

ambas as partes. O PLM foi

um dos primeiros clientes-

conceito em 1992. Na gráfica

eles agora têm uma Speed-

master XL 75-6 + L 2008,

bem como uma Speedmaster

XL 75-5 + L instalada há 3

anos e, mais recentemente, a

Speedmaster XL 75 -7 + L da

geração 2020, que está em

plena produção há um ano.

Todas as três máquinas fun-

cionam a uma velocidade de

18.000 folhas por hora e têm

um formato de folha de 605 x

750 mm (23,82 x 29,53 pol.),

O que é perfeito para empre-

sas de embalagem.

A nova Speedmaster XL

75 é 30% mais eficiente do

que o equipamento adquirido

em 2008. A nova máquina

também é 5% mais eficiente

do que a de 2018. Em suma,

o que distingue a nova Spe-

edmaster da geração 2020 é

sua confiabilidade, estabilida-

de, qualidade e boa acessibi-

lidade.

A produção também corre

em uma programação de

pós-impressão de três turnos,

com quatro cortadores e qua-

tro colas da série Diana. A

mais recente, uma Diana

Smart 115, é um investimento

de substituição que está per-

mitindo à empresa expandir

seu portfólio de produtos ao

adicionar novas opções de

colagem para caixas dobrá-

veis. A nova Diana também

aumentou ainda mais a quali-

dade e a produtividade.

PLM investe em equipamentos Heidelberg
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A Esko, desenvolvedora

global de soluções integra-

das de hardware e software

para as indústrias de rótulos,

embalagens e impressão de

grande formato, lançou um

novo white paper, "Cloud

Freedom", que oferece efi-

ciência operacional, segu-

rança de dados e flexibilida-

de para fornecedores. im-

pressão e embalagem. Essa

ferramenta segue o lança-

mento do programa Modelo

de Maturidade Digital da em-

presa em 2020, projetado

para ajudar as equipes de

gestão a atender à necessi-

dade crescente de abordar

estrategicamente a digitali-

zação, a automação e a co-

nexão em suas operações.

O software baseado em

nuvem oferece mais liberda-

de para as empresas. Como

as informações não são

mais armazenadas em um

único local que pode ser

suscetível a perdas ou da-

nos, elas são acessíveis a

todos, independentemente

do local, e são ideais para

operações em um único an-

dar que agora usam o trabal-

ho doméstico dos funcioná-

rios ou para organizações

com várias fábricas. A liber-

dade de acesso aos dados

também traz uma nova flexi-

bilidade, permitindo que as

pessoas colaborem e acele-

rem os processos estabele-

cidos. Eliminar a necessida-

de de discos rígidos físicos e

servidores no local reduz os

custos operacionais e de ge-

renciamento de TI, enquanto

a tecnologia em nuvem

também oferece infraestru-

tura escalonável e disponibi-

lidade de plataforma aprimo-

rada, garantindo o desem-

penho ideal do software pa-

ra os usuários.

A
Esko revelou

sua mais recen-

te inovação pa-

ra processos de

inspeção de im-

pressão, o AVT

iCenter, que capacita os con-

vertedores de rótulo a geren-

ciar facilmente os padrões de

qualidade e produção entre

os trabalhos, equipamento de

impressão, turnos e até mes-

mo unidades.

A plataforma baseada em

nuvem exclusiva possui inte-

gração com o Mecanismo de

Automação da Esko e as so-

luções de inspeção em linha

automatizada do AVT Helios

para impressão de etiquetas

e folhas contínuas estreitas.

"Ao conectar a pré-impressão

à inspeção, o iCenter permite

que usuários controlem e for-

neçam uma fonte de con-

fiança padronizada por todo o

processo de configuração da

inspeção de qualidade", afir-

ma Ornit Gluzman, diretora

de soluções de fluxo de tra-

balho e alianças AVT da Es-

ko.

Ornit explica que, com um

fluxo de trabalho automatiza-

do sem interferência manual,

por meio da solução integra-

da da Esko, AutoSet, o iCen-

ter permite que convertedo-

res de etiquetas e etiquetas

estreitas eliminem erros e

desfrutem da padronização e

consistência na qualidade de

inspeção em todos os setores

da empresa.

O lançamento do AVT

iCenter faz parte das novida-

des mais recentes em ino-

vação e atualização de so-

luções da Esko, desenvolvi-

das para trazer ainda mais

funcionalidades à sua linha

de software e hardware inte-

grados, bem como fornecer

utilidades excepcionais aos

clientes de embalagens, eti-

quetas e grandes formatos 

A Esko lança o AVT iCenter para digitalizar e
conectar padrões de inspeção de impressão 

Esko lança novo white paper intitulado "Cloud Freedom"
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T
oda experiência

acumulada na área

de vendas de so-

luções em impres-

sos de segurança

para o mercado de eventos e

entretenimento, agora dis-

ponível a serviço do mercado

de rótulos e etiquetas. Essa foi

a base sobre a qual Paulo Al-

ves começou, em 2007, a for-

matar o projeto da Siingulo,

empresa sediada em Osasco

(SP) que reúne know how e

primazia pela alta qualidade

na produção digital de rótulos

e que está anunciando o in-

vestimento na AccurioLabel

190, da Konica Minolta. 

"Inicialmente, nosso foco

era a produção de impressos

de segurança, atendendo

grandes clientes da área de

entretenimento, entre outros.

Contudo, já estava em nosso

planejamento ampliar para

outros mercados, e, após vá-

rios estudos, decidimos am-

pliar esse foco, passando a

atender o segmento de rótu-

los e etiquetas. Mas sempre

primando pelo atendimento

personalizado e pela alta

qualidade", explica Paulo Al-

ves, diretor comercial da em-

presa. 

Em meados de 2019, Pau-

lo e sua sócia, Gabriela Lago,

optaram por realizar o primei-

ro investimento em uma má-

quina de impressão digital.

"Mas a máquina não atendia

nossa necessidade por quali-

dade", lembra, destacando

que o projeto de adquirir outro

equipamento para uma pro-

dução mais qualificada voltou

à tona em 2020, momento em

que o mercado em que a Siin-

gulo atuava foi significativa-

mente afetado pela crise do

Covid-19. Então, foram reini-

ciadas as pesquisas e testes

para o investimento. 

"Foram mais três meses

de pesquisa à procura de um

equipamento que nos aten-

desse, inclusive fazendo

benchmarking com parceiros

que já utilizavam o equipa-

mento. Temos know how na

pré-impressão dos trabalhos,

mas, como a empresa sempre

prezou pela qualidade e por

um atendimento diferenciado,

precisávamos de uma solução

que oferecesse qualidade e

também custo-benefício

acessível", diz Paulo. 

A escolha pela AccurioLa-

bel 190 foi pautada, segundo

o ele, pela qualidade oferecida

pela impressora digital da Ko-

nica Minolta e pelo modelo de

negócio. 

Hoje, a Siingulo está pre-

parada para atender diferen-

tes segmentos de mercado,

como, por exemplo, empresas

do ramo alimentício, cosméti-

cos e químico. 

Além disso, Paulo ressalta

que, hoje, na atual configu-

ração da empresa, a Siingulo

tem capacidade para atender,

com flexibilidade, diferentes ti-

pos de trabalhos de volumes

de impressão. 

Siingulo abre novas opções de aplicação em rótulos
e etiquetas com tecnologia AccurioLabel 190

Gabriela Lago
e Paulo Alves.
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A
P r i n t F a c t o r y

anuncia uma par-

ceria estratégica

com a Barberan

para o uso do

software de pré-impressão

PrintFactory Automation em

suas impressoras Jetmaster

de passagem única.

Fundada em 1929, Bar-

berán especializou-se no

desenho e fabricação de

máquinas de impressão de

superfície nas indústrias de

decoração, embalagens e

sinalização com instalações

em todo o mundo.

O software da Printfac-

tory é compatível com a

Indústria 4.0, permitindo

que os fluxos de impressão

automatizados se tornem

uma realidade. A PrintFac-

tory Automation prepara,

programa e agrupa arquivos

de produção em seus servi-

dores em nuvem, ao mes-

mo tempo em que relata o

status de produção, crité-

rios de trabalho e métricas

automaticamente para os

sistemas MIS e Web2Print

do cliente.

Comexi organiza 
seu Showroom de Embalagem

Verde
Cerca de 1.000 pessoas compareceram ao Green

Packaging Showroom, evento organizado pela Comexi

e empresas líderes no setor de embalagens flexíveis

para apresentar as vantagens tecnológicas da im-

pressão com tintas curáveis Electron Beam (offset ou

flexo) em uma ampla gama de aplicações de embala-

gens. flexível.

Durante o evento, os diferentes parceiros mostraram

suas soluções inovadoras e apresentaram tendências e

soluções de sustentabilidade com exemplos reais de

embalagens flexíveis. No Green Packaging Showroom,

os benefícios das tecnologias de impressão EB Flexo e

EB Offset foram divulgados, e questões relacionadas à

qualidade de impressão e redução de energia do pro-

cesso de impressão, tintas EB, cura EB, reciclabilidade

foram abordadas. De embalagem por meio do uso de fil-

mes mais finos, monomater ials e redução de camadas,

bem como a redução global da pegada de carbono.

MeetingPack Virtual

2021, o prelúdio do Meeting-

Pack 2022, apresentará as

inovações e abordará os de-

safios do setor de embala-

gens de alimentos por meio

de uma série de apresen-

tações inspiradoras e mesas

redondas no dia 27 de maio.

Este evento que antecede

a quinta edição do encontro

internacional que em conse-

quência da pandemia CO-

VID-19 foi adiado para abril

de 2022, oferece à indústria

de embalagens de alimentos

a oportunidade de se reunir

em um formato virtual inova-

dor que girará em torno de

uma série de eventos inspira-

dores apresentações, mas

onde também haverá espaço

de diálogo por meio de me-

sas redondas e possibilidade

de visita a expositores vir-

tuais das empresas patroci-

nadoras e palestrantes.

Nesta conferência virtual,

as mais recentes inovações

tecnológicas em embalagens

de barreira sustentáveis

serão avançadas e os desa-

fios enfrentados pela indús-

tria serão analisados em tor-

no de dois blocos: Soluções

de embalagens sustentáveis.

Incorporação da reciclagem

nas embalagens.

PrintFactory anuncia colaboração com Barberan

O Virtual MeetingPack 2021
abordará a sustentabilidade



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

Printing Machinery Co., Ltd é uma empresa

centenária. Em 1924, o Sr. Wang Rongxing

estabeleceu a Shanghai Yongxing Machinery

Plant em Xangai.

Em 1940, os sucessores de Wang, Wang

Chuanyou e Wang Chuanfa, estabeleceram a

Shanghai Dechang Machinery Plant com 600

dólares de prata. Após a fundação da Nova 

China, a empresa mudou-se e se expandiu

várias vezes antes de ser renomeada

rebautizada como Shanghai No.4 Printing

Machinery Plant em 1965. Desde a reforma e

inauguração, com o apoio do então prefeito de

Xangai Zhu Rongji, Shanghai YAWA A Printing

Machinery Co., Ltd foi fundada com Hong Kong

TAI KONG Trading Co., Ltd. em 1988. É

também a primeira joint venture na indústria de

máquinas de impressão na China. O ano de

2015 é o primeiro ano em que YAWA retorna a

zero, avança e inicia um novo capítulo.

As máquinas incorporam componentes padrão de

fabricação internacional, como tecnologia elétrica

e eletrônica em motores e dispositivos da

Siemens, software da Schneider, sensores da

Panasonic e OMRON, bombas da Becker, etc.

líder em pós-impressão

AUTOMATIC DIE CUTTING MACHINE WITH STRIPPING 

MODELO 1060 S

AUTOMATIC CON STRIPPING/ FOIL STAMPING 

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

DOBRADORA COLADORA AUTOMATICA        MODELOS: LG800 / LG1100

sharedrisk@sharedrisk.es

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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A
Esko lançou uma nova versão

em grande escala de sua so-

lução de fluxo de mercado, Au-

tomation Engine, com novos

recursos e pela primeira vez

disponível como Software-as-a-Service

(SaaS).

O Mecanismo de Automação da Esko

é a solução de fluxo de trabalho automati-

zado que automatiza as tarefas de pré-im-

pressão e se integra aos sistemas comer-

ciais, agilizando o processo e, o mais im-

portante, reduzindo as taxas de erro e in-

tervenções do operador. Além do aplicati-

vo My Workspace e da experiência do

usuário de última geração, esta nova

versão do Automation Engine inclui um

novo recurso de 'zona de soltar', que torna

o lançamento de fluxos de trabalho mais

rápido e fácil, permitindo aos usuários na-

vegar e selecionar fluxos de trabalho,

arrastar e soltar arquivos em fluxos de tra-

balho, editar parâmetros e lançar ... tudo a

partir de um único local. Como um serviço

de assinatura, um modelo de precificação

de bifurcação simples, flexível e transpa-

rente oferece uma previsão de custos que

ajuda a gerenciar e orçar para TI.

A pande-

mia COVID-

19 testou a

resiliência de

todas as par-

tes da cadeia

de suprimen-

tos de emba-

lagens e in-

troduziu no-

vos desafios

para fabri-

cantes, fornecedores e gráficas. Con-

forme a escala da crise se tornou apa-

rente, muitos tiveram que reavaliar sua

estrutura de negócios e encontrar no-

vas maneiras de apoiar os clientes.

Para o XSYS Prepress, as res-

trições de viagens e entrada nas insta-

lações do cliente trouxeram os recur-

sos remotos integrados da equipe do

ThermoFlexX para os holofotes. Com a

capacidade de configurar, calibrar e co-

locar máquinas online sem estar no lo-

cal, a em-

presa conti-

nuou a ins-

talar seus

e q u i p a -

mentos de

p r o d u ç ã o

de chapas

inovadores

e altamente

automatiza-

dos, não

importa onde os clientes estejam locali-

zados no mundo.

No Paquistão, a especialista em re-

produção Digital Process recebeu re-

centemente um gerador de imagens di-

gitais ThermoFlexX TFxX 48 para ex-

pandir a capacidade de seu departa-

mento de produção de chapa flexográ-

fica. Tendo investido em um Thermo-

FlexX TFxX 60 apenas dois anos an-

tes, a empresa já conhecia bem a tec-

nologia.

DataLase lança
uma nova

solução para
decoração de

metais
A DataLase, especialista global

em codificação e marcação, lançou

um revestimento decorativo de me-

tal litográfico offset UV (UVO), pro-

jetado para uso em impressoras li-

tográficas offset equipadas com

unidades de cura UV.

Adequado para uso em folha de

flandres tratada, o revestimento

funcional pode ser usado para aju-

dar a enfrentar os desafios enfren-

tados por empresas de produção e

manufatura com requisitos de codi-

ficação de produto, como im-

pressão de código QR e datas de

validade em aplicações de embala-

gem primária. Pode ser usado em

embalagens de alimentos e bebi-

das, domésticas, farmacêuticas,

médicas e industriais.

A decoração litográfica de metal

DataLase UVO fornece às marcas

a capacidade de melhorar a rastre-

abilidade de seus produtos, e a na-

tureza à prova de adulteração e an-

ti-falsificação da solução pode aju-

dar a melhorar a segurança do pro-

duto. O revestimento também dá às

marcas a capacidade de explorar

oportunidades adicionais de marke-

ting e engajamento em embalagens

conectadas ou "inteligentes".

Esko apresenta mecanismo de
automação de última geração

XSYS Prepress reforça seu suporte remoto
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Xeikon anunciou a

adição de duas no-

vas impressoras

de etiquetas digi-

tais: a Xeikon

CX30 e a Xeikon CX50. A

partir de sua plataforma de

sexta geração e com base na

tecnologia CHEETAH 2.0

com interfaces de próxima

geração e conexão com a nu-

vem, as novas impressoras

foram projetadas para ofere-

cer o máximo de OEE. A Xei-

kon projetou e desenvolveu

as duas novas máquinas para

atender qualquer impressora

de etiquetas operando em

'capacidade média', ou seja:

20.000-40.000 m2 em todos

os segmentos de uso final,

mas são particularmente ade-

quadas para os setores far-

macêutico, alimentício e de

vinho e rótulos de bebidas es-

pirituosas.

A tecnologia CHEETAH

2.0 é baseada na arquitetura

de impressão escalonável da

Xeikon, que inclui cinco es-

tações de impressão e um

processo rotativo completo

com um comprimento de re-

petição variável. Cada es-

tação usa o processo de toner

seco da Xeikon e larguras de

impressão diferentes até um

máximo de 512 mm (20,3 ")

usando um cabeçote de ima-

gem LED que opera a

1200x3600 dpi e oferece qua-

lidade de imagem comparável

ao offset / Gravure. Ambas as

novas máquinas usam o toner

seco QB da Xeikon na tecno-

logia CHEETAH 2.0, que ofe-

rece consistência de cor su-

perior em toda a web e garan-

te o volume máximo de pro-

dução com menos desperdí-

cio. O toner está disponível

em CMYK, vermelho, azul,

verde, laranja, magenta extra

(cores de extensão de gama)

e preto super, bem como co-

res técnicas, como branco

opaco de uma passagem, UV

e tinta reflexiva transparente,

bem como cores personaliza-

das. O toner QB-I atinge os

resultados da mais alta quali-

dade em uma ampla gama de

materiais flexográficos

padrão. Os pigmentos usados

no toner QB são de o mais al-

to nível e são seguros para os

alimentos, além de oferece-

rem os mais altos níveis de

'resistência à luz' do mercado.

Os rótulos brilham não ape-

nas recém-impressos, mas

muito depois.

As impressoras Xeikon

CX30 e Xeikon CX50 são

equipadas com a interface di-

gital X-800 da Xeikon para

máxima eficiência e auto-

mação total. O fluxo de trabal-

ho Digital Front End (DFE) da

Xeikon é um verdadeiro dife-

renciador e pode ser integra-

do com a maioria dos siste-

mas ERP e MIS. A repro-

dução precisa das cores ao

longo do tempo e entre as im-

pressoras é garantida por um

espectrômetro on-line embuti-

do no equipamento.

Ao fornecer uma alterna-

tiva a laser ativa para tintas e

métodos de impressão tradi-

cionais, a DataLase desen-

volveu com sucesso uma

variedade de revestimentos

flexográficos à base de água

voltados para os mercados

de embalagens.

Os revestimentos, que

podem facilitar o texto com

imagens a laser, códigos de

data e lote e gráficos em vá-

rios substratos, têm muitos

benefícios comprovados, in-

cluindo uma pegada de car-

bono mais baixa, custos de

envio reduzidos e personali-

zação de estágio final sem

consumíveis de tinta no en-

chimento do contêiner. A

maioria dessas aplicações

está relacionada ao contato

indireto com alimentos, pro-

dutos farmacêuticos e bebi-

das, onde a segurança do

consumidor é fundamental,

guiada por rígidas regula-

mentações de embalagens

relacionadas à tinta.

Xeikon adiciona duas novas impressoras de etiquetas

Revestimentos à base de agua de DataLase
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Flint Group apre-

senta a tinta Eko-

Cure ANCORA

Dual Cure UV pa-

ra contato com

alimentos (FCM) para rótulos

e embalagens flexíveis de pro-

dutos alimentícios, farmacêu-

ticos e cosméticos. Esta nova

série de tintas flexográficas,

que cumpre as normas sobre

contato indireto com alimen-

tos, graças à sua característi-

ca de cura por LED UV e lâm-

pada de mercúrio, permite

uma transição gradual para a

tecnologia de cura LED UV,

que por sua vez, favorece

melhorias na produtividade,

economia de custos e susten-

tabilidade, sem interrupções.

A mudança para a cura UV

LED com as tintas de cura du-

pla EkoCure ANCORA traz

melhorias em sustentabilida-

de e eficiência. Reduz os cus-

tos de energia em pelo menos

50% em comparação com o

uso de lâmpadas de mercúrio

na impressora. A cura UV

LED oferece mais tempo de

produção, pois as lâmpadas

não precisam aquecer e res-

friar antes e depois da ope-

ração.

A série é composta por

uma ampla gama de ton os,

tintas metálicas e vernizes pa-

ra flexografia. Eles incluem

amarelo, amarelo transparen-

te, laranja, vermelho, roxo,

azul, bem como ouro e prata,

vernizes brilhantes e foscos

resistentes ao amarelado e

um branco serigrafado opaco.

A DSM

anuncia seu

portfólio de re-

sinas de re-

vestimento de

barreira retra-

baláveis e re-

pulpáveis para

a indústria de

embalagens

alimentícias e não alimentícias.

Os fabricantes agora têm uma al-

ternativa aos revestimentos de

LDPE tradicionais e menos

ecológicos.

Para fábricas de papel e

cartão, conversores e formulado-

res de tinta, bem como para mar-

cas e fornecedores que buscam

reduzir o uso de componentes

pre jud ic ia is

que são difí-

ceis de reci-

clar (como la-

minados PE

no papel), a

DSM agora

oferece a

oportunidade

de mudar pa-

ra mais resinas recicláveis  fáceis

de formular e usar. Ao mesmo

tempo, o novo portfólio da DSM

pode ajudar a reduzir o custo de

produção e sucateamento em

comparação com os laminados

de PE; apenas uma das manei-

ras pelas quais o DSM pode aju-

dar a fornecer o desempenho ex-

cepcional que a indústria exige.

Flint Group apresenta a série de tintas
UV EkoCure ANCORA Dual Cure

Colaboração entre o Grupo
SP e os Biopolímeros NUREL

O Grupo SP e NUREL Biopolímeros apresen-

tam uma nova estrutura de filme multicamadas,

com altas propriedades de barreira ao oxigênio,

vedação e transparência, cuja principal vantagem

é a compostabilidade do recipiente.

Os novos filmes fabricados pelo Grupo SP

com o biopolímero INZEA, podem ser processa-

dos em instalações convencionais, possuem alto

desempenho de barreira, são transparentes, selá-

veis, possuem alto conteúdo de base biológica,

são adequados para contato com alimentos e

após a vida. útil pode ser gerenciado junto com o

lixo orgânico; um multifuncional que até agora

não havia sido alcançado.

DSM anuncia alternativas para
embalagens cartonadas

convencionais
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N
o ambiente atual
da indústria de
embalagens, vá-
rias transfor-
mações estão

ocorrendo, não só por causa
da pandemia COVID-19, mas
também por causa da compe-
tição que não para de crescer
e por causa da grande
pressão que existe para ace-
lerar os tempos de lançamen-
to -E também em lotes meno-
res - devido à necessidade de
obter consistência de cores e
controle de qualidade perfei-
tos e para cumprir os compro-
missos de sustentabilidade
das empresas.

Para apoiar a conectivida-
de, o BOBST está ajudando a
liderar uma transformação
fundamental da cadeia de va-
lor da embalagem, começan-
do com uma série de silos iso-
lados para oferecer uma pers-
pectiva conectada de ponta a
ponta.

A BOBST anunciou sua
visão de moldar o futuro do
mundo da embalagem e cons-
truir uma estratégia baseada
em quatro pilares: conectivi-
dade, digitalização, auto-
mação e sustentabilidade. O
BOBST Connect está aqui pa-
ra oferecer suporte a todas es-
sas soluções. É uma platafor-
ma aberta que coordena todo
o processo de produção de
embalagens e integra todos
os componentes principais
que tornam a produção de
embalagens mais eficiente.

"BOBST Connect é uma
plataforma única que oferece
a impressoras, conversores e
fabricantes de ferramentas
acesso ao nosso ecossistema
de soluções digitais usando a
mais recente tecnologia de In-
ternet das Coisas (IoT)", -ex-
plicou Serge Morisod, diretor
do laboratório. IoT no
BOBST-.
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BOBST Connect molda o futuro do mundo da embalagem

BOBST Connect: Soluções atuais e futuras

Soluções de pré-impressão
Apoiar os clientes durante a pre-

paração do trabalho, permitindo-lhes
ser mais eficientes e ágeis

Produção
Apoie nossos clientes enquanto o

trabalho está sendo executado na má-
quina. Isso dá a eles acesso total e
transparente aos dados de produção.

Otimização
Apoie os clientes para melhorar

sua produtividade, fornecendo infor-
mações e recomendações com base
nos dados de produção coletados. 

Manutenção
Suporte aos clientes para garantir

a maior disponibilidade de equipa-
mentos. Isso incluirá uma interação ao
vivo com nossos especialistas de su-
porte técnico.

Mercado
Ajude os clientes a obter as peças

e serviços certos 

BOBST Connect
Soluções disponíveis

l Controlador digital com tecnolo-
gia Mouvent
l API para MES e ERP 

l Conectar Portal e Portal Móvel
l Monitoramento remoto
l Pare o monitoramento 
l Monitoramento do equipamento

l Assistência remota
l Assistência remota através de
realidade aumentada (AR) 

l MyBOBST

BOBST Connect
Próximas soluções 1

l Pedido e configuração de trabalho
l Lista de verificação de trabalho
l Configuração de inspeção
l Gerenciamento de ferramentas
l Gestão de receitas
l Controlador digital de corte a laser

l Monitoramento do equipamento
l Gestão de rendimento
l Gerenciamento de ferramentas
l Lista de verificação de trabalho
l Relatórios de qualidade

l Otimização de processos
l Gestão de receitas
l Gestão de desempenho
l Análise comparativa de desem-
penho

l Gestão de manutenção

l Gerenciamento de licenças

1 Apenas para orientação
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Placas flex de alta quali-

dade não são produtos des-

cartáveis. Eles podem e de-

vem ser reutilizados. Em

tempos de tiragens mais cur-

tas e trabalhos de impressão

repetidos, isso faz todo o

sentido. E nem é preciso di-

zer que as placas precisam

ser lavadas após cada tra-

balho, portanto uma limpeza

eficiente e que economiza

tempo é muito importante.

O SpeedyFlexPlateClea-

ner é equipado com tanque

de lavagem e seção de

enxágue totalmente cons-

truída em aço inoxidável,

sistema de seção de limpe-

za operada por escova gi-

ratória e escova cruzada

motorizada, auxiliada por

bomba elétrica recirculante

submersa e barra pulveriza-

dora de solvente. Os rolos

autoajustáveis de pressão

permitem a passagem da

placa s de espessura dife-

rente. Diferentes opções são

possíveis para configu-

rações individuais. Na

versão padrão, o compri-

mento mínimo da placa é

150 mm, a largura máxima

da placa é 440 mm para a

unidade pequena e 580 mm

para a versão maior.

Usar o SpeedyFlexPlate-

Cleaner significa que as pla-

cas estão limpas, secas e

prontas para reutilização ou

armazenamento imediata-

mente após a limpeza. Per-

feitamente adaptado à uni-

dade de limpeza, estão dis-

poníveis agentes de limpeza

para tintas à base de água

ou à base de solvente / UV.

Permite um fluxo de da-

dos eficiente entre equipa-

mentos físicos e soluções di-

gitais para dar suporte à co-

municação rápida e transpa-

rente em toda a cadeia de su-

primentos e otimiza todo o

fluxo de trabalho na pro-

dução. Talvez o mais interes-

sante seja que BOBST Con-

nect é uma plataforma em

constante evolução e ofere-

cerá mais possibilidades à

medida que cresce. "

O BOBST Connect cobre

cinco áreas: pré-impressão,

produção, otimização, manu-

tenção e mercado. Já exis-

tem várias soluções em todo

o quadro e muitas mais estão

em desenvolvimento (consul-

te a visão geral a seguir, que

inclui alguns exemplos de so-

luções em preparação).

Algumas das soluções

atuais do BOBST Connect

são: Remote Monitoring, uma

ferramenta abrangente de in-

formações de produção pro-

jetada para acessar rapida-

mente informações detalha-

das sobre dados técnicos,

processos e produção da má-

quina; assistência remota

com realidade aumentada

(AR), o primeiro serviço de

assistência remota na indús-

tria de embalagens a incorpo-

rar um fone de ouvido inteli-

gente com óculos AR; e My-

BOBST, um portal pessoal

para informações de peças,

rastreamento de pedidos, in-

formações técnicas, suporte

ao cliente, ofertas especiais e

dados da máquina em tempo

real.

"Inicialmente, estabelece-

mos uma gama de soluções

para ajudar os conversores a

otimizar a conexão e a intero-

perabilidade com outras par-

tes interessadas na cadeia de

valor", comentou Serge. "No-

vas soluções continuarão a

surgir à medida que a plata-

forma está em constante evo-

lução. Permitindo que nossos

clientes se adaptem conti-

nuamente a um ambiente em

rápida evolução. Os clientes

que se juntarem a nós em

nossa aventura BOBST Con-

nect terão a oportunidade de

obter um conhecimento pro-

fundo do microcosmo

BOBST Connect, receber

atualizações funcionais fre-

quentes e influenciar nosso

desenvolvimento ágil no futu-

ro. para o futuro por meio de

seus comentários. "

Algumas das soluções in-

teressantes que eles estão

preparando para 2021 são a

introdução do gerenciamento

de receitas na fase de pré-im-

pressão para algumas má-

quinas e a introdução de re-

cursos de monitoramento de

equipamentos, recursos de

gerenciamento de desem-

penho e controle de qualida-

de na fase de produção.

BOBST também planeja in-

troduzir uma segunda ge-

ração um de seu popular ser-

viço de assistência remota de

realidade aumentada em

2021.

"O BOBST Connect se

adaptará às novas necessi-

dades operacionais, aos no-

vos recursos de nossas equi-

pes e às mudanças nas ne-

cessidades de atendimento

ao cliente, para que possa-

mos manter uma solução e

serviços de classe mundial

para nossos clientes", disse

Serge. Construir um ambien-

te digital conectado que agili-

za todo o fluxo de trabalho de

produção, resultando em

maior eficiência, transparên-

cia, velocidade para o merca-

do e tomada de decisão, e

menos desperdício e menos

falhas. Em um ambiente volá-

til, ajuda nossos clientes a se

prepararem para o futuro. "

Limpador de placa SpeedyFlex da D.W. Renzmann
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A
Shreedhar Labels,
localizada em Ah-
medabad, atingiu
um nível de 're-
jeição zero' de

qualidade de impressão, de-
pois de instalar a primeira
tecnologia de inspeção de im-
pressão PQV 100% Guardian
da Índia da Baldwin Vision
Systems. A Shreedhar La-
bels é uma das principais es-
pecialistas em etiquetagem
da Índia, com mais de três
décadas de experiência co-
mo empresa de impressão
com certificação ISO, forne-

cendo soluções avançadas e
personalizadas para clientes.

Embora esta seja a pri-
meira instalação da tecnolo-

gia na Índia, o Guardian PQV
tem anos de desempenho
comprovado na América e na
Europa. O PQV é um sistema
de detecção de defeitos onli-
ne rico em recursos que per-
mite às impressoras encon-
trar e eliminar defeitos rapi-
damente e monitorar seus
processos para evitar a
ocorrência de defeitos. O sis-
tema fornece verif icação
completa da qualidade de im-
pressão, desde a pré-im-
pressão até a produção, re-
latórios e arquivamento para
tiragens perfeitas.

A V-Shapes, fornecedora
de produtos e serviços inte-
grados verticalmente para
embalagens individuais con-
venientes, higiênicas e sus-
tentáveis, anuncia que fez
parceria com a TrojanLabel,
uma empresa AstroNova,
para integrar a impressora a
jato de tinta digital de alto vo-
lume TrojanLabel T2 em
suas V-Shapes Máquina de
embalagem PRIME. Essa
integração oferece im-

pressão em linha de 1600
dpi de alta qualidade para

sachês usando materiais re-
cicláveis desenvolvidos pela

V-Shapes e seus parceiros
que podem ser impressos
com tecnologia de jato de
tinta digital. A impressora a
jato de tinta TrojanLabel T2
imprime até 12 polegadas
por segundo com cabeçotes
Memjet.

Assim, as tintas básicas
Aqueous, as cabeças de im-
pressão Memjet e o liner de
embalagem flexível imprimí-
vel SIHL ARTYSIO se com-
binam para facilitar a perso-
nalização online de alta qua-
lidade de sachês de dose
única em V-Shapes e apri-
morar a marca

Shreedhar Labels incorpora um
sistema de inspeção da Baldwin

V-Shapes tem parceria com TrojanLabel e SIHL



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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A
Esko, desenvolve-

dora global de so-

luções integradas

de hardware e

software para os

setores de impressão de eti-

quetas, embalagens e gran-

des formatos, publicou um

novo whitepaper: "Liberdade

na nuvem: eficiência opera-

cional, segurança de dados e

flexibilidade para fornecedo-

res de impressão e embala-

gens". Essa nova ferramenta

surge após o lançamento do

bem-sucedido programa Mo-

delo de Maturidade Digital em

2020, concebido para ajudar

as equipes de gerenciamento

a atenderem à necessidade

crescente de gestão estraté-

gica da digitalização, da auto-

mação e da conexão dos

negócios.

Logo após a publicação do

whitepaper, Jan De Roeck,

Marketing Director Industry

Relations & Strategy com o

Setor da Esko, explicou que,

nos mercados de impressão e

embalagens, as empresas

precisam administrar um nú-

mero cada vez maior de de-

mandas conflitantes em suas

operações. "Os convertedo-

res de pré-impressão e de im-

pressão enfrentam grandes

desafios atualmente, que po-

dem estar relacionados com

custos, eficiência, qualidade,

flexibilidade ou consistência.

Isso, somado à falta de mão

de obra qualificada e à menor

duração das tiragens, deixa

claro por que as equipes de

gerenciamento precisam am-

pliar a digitalização, a auto-

mação e a conectividade de

seus negócios.

"A nuvem, além de aten-

der a essas demandas, ofere-

ce mais liberdade para as em-

presas, tanto em termos de

operações e processos como

na eliminação dos obstáculos

de TI que poderiam reduzir o

entusiasmo pela pré-im-

pressão."

Jan explicou que inte-

rrupções recentes demons-

traram que a utilização de tec-

nologias baseadas na nuvem,

além de ser um objetivo futuro

para as empresas, é também

um requisito urgente para que

elas possam aumentar a agili-

dade e a resiliência operacio-

nal. "Embora as oportunida-

des para aumentar a eficiên-

cia e a escala de fornecimen-

to e ganhar destaque fizeram

com que empresas de todo o

setor abraçassem a digitali-

zação, a adoção de soluções

baseadas na nuvem tem sido

um tema constante já há al-

gum tempo", afirmou. "Agora,

mais do que nunca, precisa-

mos usar a nuvem como cata-

lisador para ajudar as empre-

sas a se tornarem mais resi-

lientes e focadas no cliente,

permitindo que se desta-

quem, desenvolvam e prote-

jam.

O software baseado na

nuvem oferece mais liberda-

de para as empresas. Como

as informações não são mais

armazenadas em um único

local, que pode ser suscetível

à perda ou corrupção de da-

dos, elas podem ser acessa-

das por todos, independente-

mente de onde estão guarda-

das. Isso é ideal para ope-

rações em um único local,

com os funcionários trabal-

hando em casa, ou para orga-

nizações com várias insta-

lações. A liberdade de acesso

aos dados também traz mais

flexibilidade, permitindo que

as pessoas colaborem e reali-

zem os processos estabeleci-

dos mais rapidamente. Elimi-

nar a necessidade de discos

rígidos e servidores físicos no

local reduz os custos opera-

cionais e de gestão de TI.

Além disso, a tecnologia de

nuvem oferece uma infraes-

trutura dimensionável e mel-

hor disponibilidade de plata-

forma, garantindo o desem-

penho ideal do software para

os usuários.

"A computação em nuvem

traz inúmeros benefícios para

o setor de embalagens", disse

Jan. "Hoje, o importante é aju-

dar nossos clientes na trans-

formação digital, permitindo-

lhes melhorar a gestão de TI e

aumentar a flexibilidade e a

eficiência operacionais. Mas,

no futuro, o foco será a análi-

se de dados, isto é, descobrir

mais informações sobre seus

negócios para que se tornem

inovadores velozes e verda-

deiramente diferenciados,

com desempenho comercial

superior."

Jan De Roeck conclui: "Na

Esko, costumamos dizer que,

se não for implementada a ní-

vel de organização, a auto-

mação pode criar ilhas de su-

cesso em um mar de fracas-

sos. Para fornecedores de

embalagens com várias insta-

lações, o risco é exatamente

esse. A solução para esse de-

safio é adotar software e o ge-

renciamento de dados basea-

dos na nuvem para apoiar o

processo de transformação

digital. Isso também é essen-

cial para assegurar uma van-

tagem competitiva no merca-

do atual, que está em evo-

lução e é extremamente com-

petitivo".

"Liberdade na nuvem"
Benefícios da transição para a nuvem 

para o setor de embalagens

Jan De Roeck, Marketing Direc-
tor Industry Relations & Strategy
com o Setor da Esko
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