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C
oincidindo com a

celebração do Dia

da Terra, a HP Inc.

anunciou algumas

das metas climáti-

cas mais agressivas e abran-

gentes do setor de tecnologia.

Os compromissos enfatizam o

progresso que a empresa está

fazendo para atingir uma taxa

zero de emissões de carbono,

uma economia totalmente re-

generativa, reduzir sua pega-

da ambiental total e fortalecer

seus negócios a longo prazo

para criar um portfólio mais

sustentável de produtos e so-

luções na indústria.

Assim, esses objetivos se-

riam:

l Atingir uma taxa líquida

de emissão zero em toda a ca-

deia de valor da HP até 2040,

começando com o negócio de

consumíveis que alcançará a

neutralidade de carbono em

2030.

l Reduzir as emissões de

gases de efeito estufa da ca-

deia de valor da HP em 50%

até 2030.

l Alcance a neutralidade

de carbono e zero desperdício

nas operações da HP até

2025.

l Atingir 75% de circulari-

dade para produtos e embala-

gens até 2030.

l Elimine as práticas de

desmatamento de todos os

papéis usados nos produtos e

serviços de impressão da HP.

As ações que a HP está re-

alizando estão entre as ações

climáticas mais abrangentes

no setor de tecnologia, exce-

dendo até mesmo as metas

estabelecidas no Acordo de

Paris e alinhando-se com os

Objetivos de Desenvolvimen-

to Sustentável da ONU. Para

atingir esses objetivos, a HP

está focada em acelerar cinco

impulsionadores estratégicos

que buscam dissociar o cres-

cimento das emissões de car-

bono e do consumo de recur-

sos, promover a inovação e

transformar os modelos de

negócios e design:

l Impressão e compu-

tação como serviço: reno-

vação de suprimentos de im-

pressão em soluções circula-

res de hardware.

l Materiais sustentáveis:

opções de design padrão com

materiais renováveis e reciclá-

veis.

l Descarbonização da ca-

deia de suprimentos: redução

de carbono entre fornecedo-

res, uso de eletricidade re-

novável, projeto e entrega

com uso mínimo de carbono e

mudança do transporte aéreo

para o marítimo; adoção de

combustíveis alternativos e

veículos elétricos para entre-

ga dos produtos.

l Economia de energia:

design em tecnologias de pro-

dutos de economia de energia

novas e existentes.

l Investimento em flores-

tas: foc em fibras usadas em

impressão e embalagem, in-

vestindo na restauração e

proteção florestal e no uso de

materiais reciclados ou certi-

ficados.

Metas ambiciosas

de ação climática

Três coisas que você pode fazer pela terra de sua casa

Reciclar o plástico que polui nossos oceanos ou aproveitar ao máximo nossos re-
cursos naturais não é mais o suficiente e o Dia da Terra é muito mais do que isso.
Compartilhe três ações simples para alcançar um mundo mais verde e azul.

Investir em tecnologia eficiente e
renovável feita com materiais reciclados

Um exemplo claro são as lâmpadas LED
que consomem 90% menos energia em
comparação com as lâmpadas
incandescentes *

Que passos você pode tomar?

l Atualize seus aparelhos para aqueles com eficiência
energética.
l Escolha tecnologia e acessórios feitos de materiais
reciclados, como computadores feitos de plástico retirado
dos oceanos e cartuchos de tinta ecologicamente corretos.

Reduza o desperdício de alimentos

Para grande parte da população mundial, o desperdício de
alimentos se tornou um hábito, o que se reflete em 1/3 dos
alimentos do mundo que, infelizmente, vão para o lixo

O desperdício de alimentos contribui
com quase 8% das emissões de gases
de efeito estufa **

Que passos você pode tomar?

l Compare de forma inteligente, apenas o que você precisa
l os alimentos adequadamente
l Reutilizar produtos
l Plante e cultive sua própria comida

Alimente-se de forma saudável e
experimente novas formas de cozinhar

O consumo de alimentos vegetais reduz as emissões de
gases de efeito estufa

Adotar um estilo de vida vegetariano 
e comer uma dieta sem carne
impacta 63% das emissões 
de gases de efeito estufa ***

Que passos você pode tomar?

Comece com um café da manhã à base de plantas
Implementar um dia sem carne por semana
Troque alimentos como frango por tofu)
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ColorXRA 45 da X-Rite,

uma linha de espectrofotô-

metros sem contato desen-

volvida especialmente para a

indústria de papel. Ele integra

um novo sistema óptico que

permite obter mais estabilida-

de e precisão para identificar

mudanças de cores ao longo

de todo o processo de fabri-

cação do papel.

Quando combinado com

o software X-Rite ESWin Clo-

sed Loop Color Control, o

ColorXRA 45 oferece um sis-

tema completo de gerencia-

mento de cores para monito-

rar e fazer ajustes automáti-

cos de cores sem parar a fa-

bricação.

A resolução espectral é

de 1 nm e pode capturar re-

ferências de cores em di-

versas etapas da produção

do papel, como antes de

bobinar, durante a estoca-

gem do papel líquido, ou

entre a prensa e sessão de

secagem. 

A ColorXRA 45 usa uma

geometria de medição pa-

dronizada de 45 °: 0 ° que se

correlaciona estreitamente

com as medições de labo-

ratório para manter tolerân-

cias de cores restritas. Ele

pode medir a cor de base e

os branqueadores ópticos

separadamente para um

controle ideal sobre cada

componente e mantém me-

dições estáveis quando o

peso da base ou a opacida-

de mudam.

A
Impritec, sedia-

da em Chapecó

(SC), anunciou

a instalação do

modelo Accu-

rioPrint C3070L, o primei-

ro investimento em uma

solução de impressão da

Konica Minolta realizado

pela empresa. 

Segundo Richard Taube, pro-
prietário da gráfica, o interesse
em adquirir um modelo de pro-
dução nasceu há dois anos -
mas o projeto só se concretizou
em 2021. 

Quando fundou a Im-

pritec em 2014, com base

em sua experiência de

mais de dez anos no seg-

mento de impressão e

gráfica rápida, Richard

deu os primeiros passos

atendendo o mercado de

cópias e pequenas im-

pressões, ampliando gra-

dualmente seu portfólio

para impressão de itens

promocionais, banners e

plotagem de engenharia. 

A X-Rite anunciou que, a

partir de agora, o IntelliTrax2

Pro e o eXact Auto-Scan Pro

oferecem integração otimiza-

da com a Suíte ColorCert. 

Dessa forma, as versões

Pro permitem que gráficas e

convertedores tenham acesso

a pacotes de integração com

um clique para visualizar e co-

municar os resultados de im-

pressão aos proprietários das

marcas. O IntelliTrax2 Pro e o

eXact Auto-Scan Pro forne-

cem feedback instantâneo ao

operador de impressão sobre

o desempenho do trabalho

após cada medição de cor,

permitindo que façam ajustes

imediatos para corrigir a va-

riação de cores. 

As novas versões Pro

também permitem que as gráfi-

cas implementem e gerenciem

as diretrizes de controle de pro-

cesso Idealliance G7 e as es-

pecificações de impressão ISO

para garantir que cada trabalho

seja entregue de acordo com

os padrões da indústria e os re-

quisitos do cliente.

O IntelliTrax2 Pro é uma

solução de medição de cores

automatizada e sem contato

ideal para operações de con-

versão e impressão de alta ve-

locidade. Já o eXact Auto-

Scan Pro combina a funciona-

lidade de um espectrofotôme-

tro portátil com a velocidade

de um sistema de digitali-

zação automatizado para aju-

dar os convertedores a auto-

matizar a medição de referên-

cias de cores. 

A integração total entre

ColorCert Suite e IntelliTrax2

Pro / eXact Auto-Scan Pro

permite que os operadores de

impressão implementem facil-

mente uma solução de fluxo

de trabalho conectada de pon-

ta a ponta para digitalização

diária de valores colorimétri-

cos e emitam relatórios de

scorecard (pontuação de qua-

lidade) para programas de

controle de qualidade de em-

balagens de marcas. 

A solução integrada Intelli-

Trax2 Pro, eXact Auto-Scan

Pro e ColorCert pode ser usa-

da com o PantoneLIVE, um

banco de dados baseado em

nuvem que permite que as

gráficas acessem cores Pan-

tone de modo preciso, inde-

pendentemente do substrato,

tecnologia de impressão ou ti-

po de tinta. 

Impritec investe em tecnologia

Konica Minolta

Sistema de gerenciamento de cores para a indústria de papel

IntelliTrax2 Pro e eXact Auto-Scan

Pro com integração com o ColorCert 



S
ustentabilidade

e questões rela-

cionadas ao cli-

ma do planeta

têm ganhado

um papel de su-

ma importância em diversos

aspectos da vida cotidiana - e

nem mesmo a pandemia de

Covid-19 conseguiu tirar es-

ses assuntos da pauta.

Ou seja, a redução do im-

pacto ambiental tornou-se um

fator muito mais importante

nos últimos anos em todos os

setores da economia. Os for-

necedores de serviços de im-

pressão não são exceção -

não apenas devido aos

padrões ambientais cada vez

mais rigorosos que a indús-

tria deve atender. A sustenta-

bilidade também está no topo

da lista de prioridades para

clientes e consumidores de

produtos gráficos. Não sur-

preende que as perspectivas

de sucesso sejam melhores

para empresas que optam

por processos sustentáveis.

Já há algum tempo, a Ko-

dak vem impulsionando ativa-

mente os desenvolvimentos

tecnológicos para permitir

que as gráficas comerciais e

de embalagens produzam de

maneira mais ecológica e di-

minuam a pegada de carbo-

no, não medindo esforços pa-

ra garantir que qualquer pro-

gresso no caminho em di-

reção a mais sustentabilidade

não seja alcançado à custa

do comprometimento da qua-

lidade, produtividade e lucra-

tividade. 

As chapas KODAK SO-

NORA livres de processa-

mento, que são usadas em

mais de 5.000 gráficas em to-

do o mundo, são apenas um

exemplo. A mais nova ge-

ração de produtos, a KODAK

SONORA XTRA, combina to-

das as características de sus-

tentabilidade, qualidade e de-

sempenho da tecnologia de

uma chapa livre de processa-

mento com velocidade supe-

rior na gravação das ima-

gens, contraste bastante mel-

horado e manuseio mais ro-

busto.

A troca de chapas proces-

sadas pelas chapas livres de

processamento SONORA eli-

mina o uso de processado-

ras, e, consequentemente, o

processamento tradicional de

chapas. A vantagem da sus-

tentabilidade aqui é que todo

o consumo de eletricidade,

água, revelador, reforçador,

solução de goma e finalizador

de limpeza associado ao mé-

todo convencional é reduzido

a zero. 

O Grupo ONLINEPRINTERS, uma das

maiores gráficas online da Europa com mais

de um milhão de clientes em 30 países,

também está avançando com um modelo de

negócios eficiente em recursos e colocou o te-

ma da proteção ambiental em alta na agenda.

O Grupo - que tem sua sede em Fürth, Ale-

manha, bem como gráficas na Alemanha, Di-

namarca, Polônia, Espanha e Reino Unido -

concluirá a migração de toda a sua produção

para a chapa SONORA XTRA e soluções au-

tomatizadas CTP da Kodak neste ano. 

A Southwest Offset Printing em Gardena,

Califórnia, EUA, é uma gráfica que trabalha

com offset rotativa heatset e coldset, e é

cliente da chapa SONORA desde 2016. 
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Sustentabilidade em ação com as chapas

livres de processamento da Kodak 

COMO AS GRÁFICAS ATUALIZAM SEU PERFIL DE SUSTENTABILIDADE

COM AS CHAPAS SONORA PROCESS FREE



www.printpacklatam.com
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A
situação
do ano
passado
reforçou
p r o f u n -

damente o valor in-
substituível das
pessoas e de nosso
planeta. Não há
melhor maneira de
mostrar meu
apreço do que ser
zeloso com as nos-
sas comunidades, nossos
países e, para executivos co-
mo eu, de nossas empresas.
Essa é uma responsabilidade
que levo muito a sério.

Desenvolvi um profundo
apreço pela natureza cres-
cendo na terra em Minnesota.
Minha paixão pelo meio am-
biente veio de estar ao ar liv-
re, me maravilhar com a natu-
reza, fazer caminhadas,
acampar, pescar, andar de
snowmobile e praticar espor-
tes náuticos. Essas raízes
são profundas, alimentando
meu desejo de proteger este
planeta e fazer o que puder
para influenciar outros a faze-
rem o mesmo.

KODAK FAZENDO A DIFERENÇA

Como CEO da Kodak, tra-
balho para incutir o valor da
sustentabilidade em toda a
nossa empresa, desde o se-
tor de P&D à fabricação, ven-
das e serviços. Oferecemos
uma gama completa de pro-
dutos centrados no cliente,
projetados para cumprir a
promessa de "Impressão que
entrega". Mas, agora, mais
do que nunca, nossos clien-
tes estão vendo que soluções
sustentáveis e eficientes em
termos de recursos também
compensam. Para nós, isso
significa economizar enor-

mes quantidades
de água e energia,
reduzindo o uso e
o desperdício de
produtos químicos
e pensando no que
produzimos e co-
mo é fabricado, do
início ao fim.

O mercado de
hoje oferece às
gráficas diversos
dispositivos de vá-

rios fabricantes. Meu objetivo
é oferecer soluções que não
sejam apenas superiores às
outras alternativas, mas que
também sejam respaldadas
por um compromisso inabalá-
vel de toda a empresa com a
preservação do meio am-
biente. 

É claro que nossos clien-
tes e o público estão se tor-
nando mais conscientes des-
se imperativo e acho que é a
coisa certa a fazer. Como pio-
neira do setor, com profundo
conhecimento da ciência dos
materiais e milhares de pa-
tentes relacionadas à im-
pressão, a Kodak continuará
a inovar, especialmente no
que diz respeito à sustentabi-
lidade.

Acredito que, se uma pe-
quena organização pode fa-
zer uma pequena diferença,
uma grande empresa como a
nossa pode fazer uma gran-
de diferença.

FAÇA O QUE FALA!
O que fazemos hoje e

amanhã é como seremos
medidos, e todos nós assu-
mimos essa responsabilida-
de. Aqui estão algumas das
maneiras pelas quais as
operações da Kodak estão
alinhadas com a sustentabili-
dade:

CHAPAS LIVRES DE

PROCESSAMENTO: 
A Kodak foi a primeira a

comercializar, com sucesso,
uma chapa de impressão que
não requer produtos quími-
cos de processamento, ao
mesmo tempo em que eco-
nomiza água e energia em
comparação com chapas
processadas convencionais.
Nossas chapas KODAK SO-
NORA livres de processa-
mento estão em uso em mais
de 5.000 gráficas em todo o
mundo. Estimamos que, ao
usar chapas SONORA em
vez de chapas processadas,
a indústria gráfica também
está economizando:

- 3,74 milhões de litros de
revelador de placa por ano

- 29 milhões de kWh de
eletricidade por ano

- 468 milhões de litros de
água por ano

Isso também significa que
não haverá mais desperdício
de produtos químicos, esgo-
to, recipientes de produtos
químicos, descarte, transpor-
te e custos de armazenamen-
to. Isso é algo que faria a Mãe
Natureza sorrir.

Além disso, como não há
variabilidade de processa-
mento, os empresas se bene-
ficiam de chapas mais con-
sistentes e estáveis, que re-

duzem o tempo, o desperdí-
cio e os custos na sala de im-
pressão. Nossos clientes
estão otimizando seus resul-
tados financeiros ao mesmo
tempo em que reduzem seu
impacto ambiental.

TINTAS SUSTENTÁVEIS:
As tintas à base de água

premiadas da Kodak são
mais sustentáveis do que as
tintas convencionais à base
de solvente. Contêm várias
substâncias naturais e são
isentas de PVC e ftalatos , o
que as torna mais seguras
para empresas, consumido-
res e meio ambiente. Além
disso, como são à base de
água, não são necessários
produtos químicos agressi-
vos para a limpeza. Isso
mantém as substâncias po-
tencialmente prejudiciais fora
de nosso fluxo de resíduos e
abastecimento de água.

Nosso software de contro-
le de impressora possui re-
cursos de otimização de tinta,
o que reduz o consumo de
tintas CMY aplicando um al-
goritmo de substituição de
componente cinza (GCR),
garantindo a mais ampla ga-
ma de cores possível. Na ver-
dade, não apenas as cores
são virtualmente indistinguí-
veis da offset em termos de 

Sustentabilidade que compensa: o compromisso

da Kodak com seus clientes e com nosso planeta

Por Jim

Continenza

Presidente e CEO

da Kodak
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Com a AccurioPress
C14000, a Konica Minolta
está ampliando o patamar
de produtividade de sua lin-
ha de impressoras coloridas
de produção. 

Criada para oferecer
equilíbrio entre versatilidade,
fácil uso, velocidade e alta
qualidade de imagem e cor,
o equipamento estabelece
um novo patamar de produti-
vidade para clientes de vá-
rios segmentos - o maior en-
tre o portfólio de impresso-

ras digitais Konica Minolta
no Brasil. 

Com velocidade de até
140 páginas/minuto, a Accu-
rioPress C14000 traz, entre
seus diferenciais, o suporte

à impressão em gramaturas
maiores (até 450 g/m2), am-
pliando assim os tipos de
trabalhos que podem ser
executados. 

Contudo, sua flexibilida-

de não se limita ape-
nas à gramatura; o
novo equipamento
também é flexível no
que se refere aos
formatos de mídia,
podendo acomodar
inclusive mídias
mais longas (até

1300 mm) para impressão
em formato banner sim-
plex(900 mm para im-
pressão duplex), formato en-
velope ou, ainda, suportar o
uso de papéis texturizados. 

qualidade de impressão e
consistência de reprodução;
as tintas são seguras para
aplicações como embala-
gens de alimentos e produtos
de higiene pessoal.

As impressoras a jato de
tinta, como nossas impresso-
ras KODAK PROSPER, são
mais eficientes e promovem
menos desperdício porque
podem imprimir produtos one
to one sem a necessidade de
configuração e sem a neces-
sidade de impressões sobre-
postas para estoque. Essa é
a sustentabilidade que com-
pensa!

SOFTWARE DE FLUXO DE

TRABALHO: 
Sustentabilidade não se

trata apenas de eficiência de
recursos, mas também de
garantir um futuro bem-suce-
dido e lucrativo. Uma aborda-
gem centrada na plataforma
para a automação não é um
luxo, é um pré-requisito rele-
vante para os próximos anos.
A automação e a integração
economizam dinheiro redu-
zindo o desperdício, maximi-
zando a utilização da tinta e

eliminando erros manuais
dispendiosos. Juntos, eles
atuam como catalisadores de
insights de dados que forne-
cem às gráficas tendências
operacionais, oportunidades
de eficiência e novas áreas
de potencial de receita.

A transformação digital de
ponta a ponta é a chave para
a sustentabilidade. KODAK
PRINERGY OnDemand é a
única plataforma de software
abrangente, inteligente e se-
gura do setor para a organi-
zação do processo de im-
pressão como um todo, proje-
tado para um crescimento
sustentável.

PROGRAMAS ECO-FRIENDLY:  
Além de economizar água

e energia, e de reduzir o car-
bono e a química, implemen-
tamos medidas para reduzir o
desperdício em nossas ope-
rações e cadeias de manufa-
tura e suprimentos. No East-
man Business Park, colabo-
ramos com 30 empresas e
organizações em um progra-
ma de recuperação de sol-
vente. Além disso, nossos
fornecedores sabem que, pa-

ra conquistar negócios com a
Kodak, eles devem intensifi-
car suas operações com pro-
dutos mais verdes e mais
sustentáveis.

MENTALIDADE DE CIMA PARA

BAIXO: 
De acordo com um relató-

rio de 2019 do Fundo de De-
fesa Ambiental, nove em ca-
da dez líderes empresariais
disseram que os consumido-
res os responsabilizariam pe-
lo impacto ambiental que
causam por meio de seus
negócios. A realidade é que
nossos clientes se preocu-
pam, então nós e aqueles
com quem trabalhamos
também devemos nos preo-
cupar. Na Kodak, a sustenta-
bilidade é inerente à nossa
cultura e é respaldada pelo
apoio do Conselho. Estamos
ouvindo você!

OLHANDO ADIANTE

Quando me tornei CEO
da Kodak, trouxe uma visão
do que essa empresa poderia
ser, baseada na experiência
e inspirada em meus valores
pessoais. 

Minha crença de que as
pessoas farão a coisa certa é
inabalável. Acredito que, co-
mo seres humanos, estamos
todos conectados, indepen-
dentemente de nossas
crenças ou fronteiras. A Ko-
dak é líder há muito tempo,
incorporando o espírito ame-
ricano de inovação. Com nos-
sos programas de sustentabi-
lidade, processos mais ver-
des e funcionários com ideias
semelhantes, estamos mos-
trando o caminho novamen-
te.

Meu estado natal de rios e
lagos nativos também é con-
hecido como o estado da Es-
trela do Norte. Minha própria
estrela nos negócios tem alin-
hado os objetivos da empre-
sa com o que é certo para o
planeta, uma abordagem es-
sencial para o desenvolvi-
mento de práticas ambiental-
mente sustentáveis. À medi-
da que continuamos a inovar
materiais, processos e soft-
ware, cumprindo a promessa
de "Print That Delivers", o im-
perativo da sustentabilidade
sempre será nosso verdadei-
ro referencial do norte.

Alto patamar de produtividade e

automação em impressoras digitais
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A
Speedmaster CS
92 é muito popular
com impressoras
de embalagens e
comerciais na Ásia

e na Índia. O formato da folha,
o tamanho da chapa e outras
características respondem às
necessidades de um mercado
de impressão em que as tira-
gens são menores e as trocas
de trabalhos são cada vez
mais frequentes. Graças ao
investimento da Heidelberg
em tecnologia offset plana, as
impressoras em mercados no-
vos e emergentes estão au-
mentando sua produtividade e
reduzindo os custos de pro-
dução. Cada vez mais clientes
confiam na Speedmaster CS
92 produzida na fábrica de

Xangai, China, uma impresso-
ra que não apenas oferece de-
sempenho superior, mas
também economia excepcio-
nal no consumo de chapas. Os
números falam por si: a Hei-
delberg Índia vendeu e insta-

lou um total de 63 unidades de
impressão desta série em todo
o país nos últimos anos.

Construído sobre a robus-
ta plataforma da Speedmas-
ter CD 102, este equipamento
aumenta a velocidade de im-

pressão até 15.000 folhas por
hora e possui o fluxo de tra-
balho Prinect, exclusivo da
Heidelberg, para simplificar
as operações sem perder pro-
dutividade a qualquer mo-
mento.

A Kao Chimigraf lançou
um novo site para suas tin-
tas industriais a jato de tinta
e flexográficas. O site ofere-
ce às empresas do mercado
de impressão industrial
acesso ao conhecimento e
aos recursos inovadores for-
necidos pela Kao Corpora-
tion (as três empresas da
empresa: Kao Collins, Kao
Chimigraf e Kao Corporation
Chemical Business).

No momento, os clientes
em qualquer lugar têm
acesso ao conjunto de tintas

e informações de serviço. O
site tem como objetivo
apoiar a impressão indus-

trial global: Aumentando o
suporte à cadeia de supri-
mentos; Acesso eficiente a
todas as tintas e serviços;
Apoio à descentralização da
produção e da manufatura;
Desenvolvimento mais rápi-
do de tintas personalizadas
e soluções de impressão; e
Maior f lexibil idade para
apoiar os mercados e as
mudanças nas condições
comerciais.

Heidelberg promove crescimento

de impressoras indianas

Kao lança um novo site internacional



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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Q
u a n d o

foi a úl-

t i m a

vez que

v o c ê

revisou seu fluxo de

trabalho? Não ape-

nas uma olhada nos

módulos e recursos,

mas também nos

pontos de inte-

gração que permi-

tem compartilhar

dados e atualizar

sistemas de negócios. Mesmo

um olhar superficial dirá que

esses pontos de integração

são essenciais para a saúde

do negócio, então analise o

estado atual de sua inte-

gração de fluxo de trabalho e

suas opções para criar um flu-

xo de trabalho de ponta a pon-

ta para o qual o compartilha-

mento de dados em toda a

empresa é essencial cresci-

mento de longo prazo.

OLHANDO PARA SEUS FLUXOS DE
TRABALHO

Você tem uma estratégia

de integração? A melhor práti-

ca é definir e documentar sua

abordagem de integração e

testar cada projeto em relação

a essas políticas de inte-

gração. Você deve definir os

requisitos para troca de dados

para que todos os processos

compartilhem dados em tem-

po real. Em um projeto de inte-

gração típico, pode haver cen-

tenas de itens a serem consi-

derados, código customizado

que deve ser escrito para cru-

zar os limites do aplicativo,

APIs que devem ser atualiza-

dos e SDKs que devem ser in-

tegrados, todos os quais re-

querem gerenciamento e tes-

te de projeto. .

Trabalhar sem estratégia é

como uma reunião sem agen-

da. Todos nós nos

reunimos em torno

de uma mesa e co-

meçamos a conver-

sar sobre o que

consideramos im-

portante. Proces-

sos, pontos pro-

blemáticos, garga-

los e ideias compe-

tem pela mente

compartilhada. PA-

RA No final da reu-

nião, existem al-

guns itens de ação que atuali-

zam processos ou resolvem

pontos fracos.

Mesmo que você tenha

definido uma estratégia, uma

olhada em seu status de inte-

gração atual pode revelar la-

cunas. Você pode descobrir

que o trabalho necessário pa-

ra criar uma integração perfei-

ta não está concluído. Procure

conjuntos de fluxo de trabalho

parcialmente instalados, ilhas

de código personalizado (ge-

ralmente não documentados)

e integrações incompletas.

Você pode descobrir que as

fontes de dados que deveriam

ser conectadas estão faltan-

do, fazendo com que os mem-

bros da equipe insiram ma-

nualmente os dados necessá-

rios ou tomem decisões sem

dados relevantes. Integrações

incompletas podem ser cau-

sadas por esgotamento do

orçamento de serviços profis-

sionais, incapacidade de en-

contrar recursos de integração

ou dificuldades de trabalhar

com blocos de código lega-

dos. O resultado é uma inte-

gração parcial que nunca

cumpre a promessa de efi-

ciência operacional. Mesmo

em um fluxo de trabalho certi-

ficado JDF, se os pontos de

integração não estiverem co-

nectados, os dados não po-

dem fluir e relatar, então você

não perceberá os benefícios

da verdadeira integração.

Sua pesquisa de inte-

gração pode revelar mais do

que projetos incompletos.

Você pode descobrir vários

produtos de software projeta-

dos para realizar as mesmas

tarefas. Não é incomum en-

contrar múltiplas variações de

vitrines digitais e web-to-print

ao lado de elementos de esti-

mativa, programação, geren-

ciamento de estoque e ferra-

mentas de coleta de dados de

planta de conjuntos parcial-

mente instalados e compras

departamentais destinadas a

resolver desafios específicos.

As ferramentas podem ser lo-

calizadas em servidores e dis-

positivos dedicados, enquanto

outras podem ser localizadas

na nuvem.

Quando existem várias fe-

rramentas, cada uma funciona

à sua maneira. Eles formatam

os dados que coletam e trans-

mitem de maneiras específi-

cas para sua arquitetura. Dois

ambientes de impressão na

Web diferentes podem coletar

especificações e transmiti-las

usando parâmetros com no-

mes diferentes. Produtos dife-

rentes podem usar con-

venções de nomenclatura di-

ferentes para como os arqui-

vos são armazenados e os

perfis são mantidos. Cada va-

riação é um ponto problemáti-

co. Este é o caminho para di-

retórios cheios de códigos

personalizados que podem

não estar envelhecendo ade-

quadamente e que devem ser

mantidos e revisados a cada

atualização de software.

Quando há vários locais, o

impacto é ampliado. As pes-

soas gastam tempo resolven-

do as diferenças ou escreven-

do códigos personalizados

para tentar normalizá-las. Não

se surpreenda ao descobrir

que algumas informações co-

merciais essenciais são sal-

vas em planilhas privadas e

realimentadas nos sistemas

comerciais primários. Para se

posicionar para o crescimen-

to, este é um bom momento

para procurar um verdadeiro

fluxo de trabalho de ponta a

ponta que não dependa de có-

digo personalizado, dispositi-

vos e servidores proprietários

ou equipes de prestadores de

serviços profissionais com

conhecimento limitado do pro-

duto, todos em execução um

orçamento. Este é o momento

de buscar um único parceiro

com uma solução abrangente

e uma equipe pronta para fa-

zer com que sua integração

seja bem-sucedida.

Criação de sucesso na integração do fluxo de trabalho

de impressão: estratégia, avaliação e conexão

Por Todd Bigger

Vice-presidente de

impressão, Eastman

Kodak Company
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Kodak adquire ativos da

divisão de CTP da ECRM
A Eastman Kodak adquiriu os ativos do negócio de CTP

(computer-to-plate) da ECRM Incorporated para as indústrias
de artes gráficas e jornais. Com sede em Massachusetts, a
ECRM é uma fabricante de classe mundial e líder global em
tecnologias de imagem para a indústria de comunicações
gráficas. A transação inclui o equipamento, contratos, esto-
que e propriedade intelectual do negócio adquirido. Os ter-
mos financeiros da transação não foram divulgados.

A Kodak é líder em impressão comercial, oferecendo um
portfólio abrangente de soluções tradicionais e digitais que
ajudam as gráficas a aumentar sua produtividade e lucrativi-
dade. Sendo assim, a aquisição fortalecerá ainda mais a po-
sição da Kodak no segmento CTP da indústria de impressão.

A Xerox, uma empresa glo-
bal de tecnologia para locais
de trabalho, continua a ser líder
de mercado em serviços de im-
pressão gerenciados (MPS)
globalmente, garantindo a po-
sição de destaque no "Relató-
rio de cenário de mercado
mundial" da Quocirca.

Embora a pandemia global
apresentasse novos desafios
para os fornecedores de MPS,

a Xerox continuou a ser a líder
neste espaço devido à sua
ampla oferta de serviços em
ambientes de impressão de
escritório e produção e profun-
do conhecimento em automa-
tização de processos de
negócios, de acordo com
Quocirca.

À medida que mais empre-
sas imaginam uma combi-
nação de trabalho à distância

e de escritório, o Xerox Intelli-
gent Workplace Services
(IWS) ajuda a habilitar uma
força de trabalho híbrida com

tecnologia e serviços que per-
mitem aos clientes da Xerox
fornecer aos seus funcioná-
rios maior produtividade, efi-
ciência e segurança, não im-
porta onde eles estejam.

Além disso, a Xerox conti-
nua avançando em sua es-
tratégia de nuvem, garantin-
do que suas iniciativas de nu-
vem sejam consistentes com
os requisitos do cliente.

Em 18 de março
de 2021, com a
aquisição da Movi-
tec Wrapping Sys-
tems, a Mosca ex-
pandiu seu portfólio
de produtos de fim
de linha. Graças a esta aqui-
sição, a Mosca, especialista
em sistemas de cintagem,
poderá reforçar a sua expe-
riência, especialmente na
indústria alimentar, agrícola
e farmacêutica, sectores em
que MOVITEC já se encon-

trava perfeitamente
implantado. Por ou-
tro lado, a Movitec
terá acesso a uma
rede de vendas das
suas embaladoras
a nível internacio-

nal. A Movitec continuará a
atuar como empresa inde-
pendente e marca dentro do
Grupo Mosca. Fundada em
2004, a Movitec conta atual-
mente com cerca de 50 fun-
cionários e está sediada em
Alcoletge, Lleida.

PLANEJAMENTO DE INTEGRAÇÃO
BEM-SUCEDIDO

A integração é mais do que
conectar várias soluções. Co-
nexões simples podem não
ser compatíveis com sua ar-
quitetura de fluxo de trabalho.
A melhor prática é garantir
que todos os sistemas de re-
gistro possam compartilhar
dados, portanto, procure so-
luções que forneçam inte-
gração de negócios ponta a
ponta, não apenas integração
de produção.

A solução de negócios
PRINERGY on Demand é a
única solução no mercado
que atende a esses requisitos
de integração. Com a Micro-
soft e a PrintVIS construindo
uma infraestrutura forte com

Prinergy, não há necessidade
de contratar um exército de
empreiteiros de integração ou
especialistas em TI. A equipe
da Kodak avalia o ambiente
existente, desenvolve um pla-
no para garantir o fluxo de da-
dos entre os sistemas de
negócios e de produção e
apresenta um preço para for-
necer um sistema de negócios
completo do início ao fim. Um
vendedor. Uma solução. Inte-
gração completa.

Outra vantagem é a plata-
forma, que é baseada na nu-
vem para flexibilidade e esca-
labilidade. Trabalhar com a
plataforma Microsoft fornece
integração com Microsoft 365
e Teams, duas das ferramen-
tas de negócios mais ampla-

mente utilizadas. Ele também
traz o PowerBI para a inte-
gração, garantindo que todos
os membros da equipe ten-
ham acesso aos painéis ne-
cessários para tomar de-
cisões de negócios simples e
complexas. No futuro, os da-
dos bloqueados nos sistemas
MIS e ERP são liberados para
funcionar para toda a empre-
sa, trazendo eficiência opera-
cional para todos os departa-
mentos.

Com o PRINERGY on De-
mand, você está conectado
hoje e amanhã. Ao construir
Going sobre a plataforma Mi-
crosoft, mesmo quando no-
vos recursos são adiciona-
dos, as conexões permane-
cem constantes. O resultado

é confiabilidade. As equipes
de vendas sabem que seus
dados são precisos, as esti-
mativas são baseadas nos
custos atuais e as taxas de
desconto são otimizadas pa-
ra o negócio. O gerenciamen-
to da produção tem as infor-
mações de que precisam pa-
ra o agendamento de máqui-
nas e tarefas e reposição de
estoque. A administração tem
a visão geral de que precisa e
a capacidade de fazer análi-
ses aprofundadas por depar-
tamento à medida que busca
oportunidades de crescimen-
to. O resultado é um fluxo de
trabalho integrado e capacita-
do, onde cada função se co-
necta para preparar seu
negócio para o futuro.

Mosca adquire Movitec

Xerox ocupa o primeiro lugar no relatório Quocirca
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A HP Inc. lançou o HP In-

digo Secure, um novo con-

junto de soluções de pro-

teção e segurança de mar-

ca. Essas soluções ajudam

as impressoras de segu-

rança e os provedores de

serviços de impressão a

proteger seus clientes con-

tra falsificações e outras

ameaças a seus produtos. A

HP também anunciou a no-

va HP Indigo 6K Security

Press, a primeira impresso-

ra digital HP Indigo especial-

mente projetada para o mer-

cado de impressão de segu-

rança, fornecendo soluções

de segurança únicas e de

vários níveis em um am-

biente seguro.

HP Indigo Secure é um

conjunto de soluções que in-

clui hardware, software, mí-

dia e tintas para impressão

segura e proteção de marca,

aproveitando a tecnologia

HP Indigo LEP e soluções

de parceiros líderes do se-

tor. Ele oferece aos impres-

sores a capacidade de com-

binar uma variedade de ele-

mentos e designs de segu-

rança inovadores e avança-

dos, fáceis de imprimir e difí-

ceis de copiar. Seus recur-

sos incluem medições de

vários níveis para tornar cer-

tos itens visíveis ou invisí-

veis, com qualquer mistura

de tintas invisíveis, tintas in-

fravermelhas, impressão de

dados variáveis, IDs seriali-

zados exclusivos, códigos

QR, microtexto serializado,

padrões guilhochê e função

de rastreamento e monitora-

mento conectado na nuvem.

A
Canon introdu-

ziu duas novas

opções de auto-

mação avança-

da para as im-

pressoras digi-

tais coloridas da série image-

PRESS C10010VP: uma uni-

dade de detecção e uma uni-

dade de inspeção.

A nova unidade de de-

tecção economiza tempo,

pois a calibração manual não

é mais necessária. A unidade

controla o registro frontal e

traseiro e o tom da cor antes

e durante a impressão, ajus-

tando-os automaticamente

ao longo do processo para

garantir a consistência com

as configurações do trabalho

da primeira à última folha. Es-

se ajuste em tempo real, em

relação à mídia impressa, é

adicionado ao controle de cor

da cinta de transferência de

imagens que é executado

usando a tecnologia Multi

D.A.T, um recurso padrão da

série imagePRESS

C10010VP.

A nova unidade de ins-

peção oferece uma grande

oportunidade de automação

para aqueles clientes que de-

sejam eliminar a inspeção

manual para comparar deter-

minados critérios. Esta unida-

de monitora cada página im-

pressa em busca de erros,

como distorção e outros de-

feitos, como arranhões e su-

jeira na mídia. Os clientes po-

dem escolher limpar e reim-

primir automaticamente as

páginas com defeito para

uma impressão perfeita sem

comprometer a produtivida-

de. As páginas ruins também

podem ser depuradas sem a

necessidade de imprimi-las

novamente ou o operador po-

de simplesmente receber um

registro das páginas que não

atendem aos padrões de

qualidade predefinidos.

Novas automações para a 

Canon imagePRESS C10010VP

HP lança impressão segura 

para impressoras digitais HP Indigo
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D
esde suas ori-

gens, o livro se tor-

nou o emissor de

cultura na socie-

dade. Uma ferra-

menta necessária para trans-

mitir conhecimento e fazer do

mundo um lugar melhor. Acre-

dita-se que o primeiro tenha

nascido no 4º milênio AC. em

uma antiga civilização meso-

potâmica e desde então não

parou de evoluir até hoje.

Por ocasião da celebração

do Dia Internacional do Livro,

no dia 23 de abril, a Canon,

como especialista em im-

pressão, reúne diferentes mo-

mentos da história do livro, to-

dos eles intimamente ligados

aos avanços tecnológicos que

possibilitaram a sua divul-

gação e crescimento.

OS PRIMEIROS LIVROS: ARGILA,
PAPIRO OU CERA

Os livros não nasceram no

papel. O primeiro elemento

usado para descrever eventos

ou contar histórias foi o barro.

Especificamente, era usado

pelo povo sumério, que usava

tabuinhas de argila para fazer

inscrições, já que, depois de

secar, elas permaneceram in-

tactas. Séculos depois, os

egípcios usariam papiro. Se-

melhante ao papel, porém

mais grosso, foi produzido a

partir do extrato da planta

aquática Cyperus papyrus.

Avançando na história, ele

chegaria ao pergaminho.

Graças ao uso desse formato,

promovido pela civilização

grega, centenas de livros

históricos são preservados.

Este material foi posterior-

mente utilizado em inúmeras

ocasiões e, juntamente com a

utilização de outros materiais

preciosos como joias engasta-

das em ouro ou prata, deram

forma a autênticas peças de

arte como códices ou manus-

critos. Não foram esses os

únicos formatos que deram vi-

da aos livros, o uso de ceras

ou madeiras de origens diver-

sas também teve um papel

preponderante.

Hoje, graças às tecnolo-

gias de impressão de ponta, é

possível imprimir em uma

grande variedade de mate-

riais. Existem livros em al-

godão, madeira ou alguns até

ousaram replicar os sumérios,

já que atualmente é possível

imprimir em pedra.

E VEIO A REVOLUÇÃO: A
IMPRENSA

O livro viveu seu momento

de esplendor com a chegada

da imprensa moderna. Guten-

berg aperfeiçoou as técnicas

de impressão que existiam no

século 14 graças à invenção

de seu sistema de móbiles

metálicos, que incluía cada

uma das letras do alfabeto. O

primeiro livro impresso foi a

Bíblia e, dada a perfeição de

sua configuração, é conside-

rado pelos historiadores um

dos livros mais valiosos do

mundo. A Universidade de

Sevilha possui hoje uma das

cópias originais desta obra-

prima.

Uma peça que marcou um

antes e um depois para a hu-

manidade, pois marcou a pas-

sagem da Idade Média para o

mundo moderno. Com essa

invenção, veio a produção em

massa de livros. Estima-se

que mais livros foram produzi-

dos no século 15 do que em

todos os períodos anteriores

da história, onde todos eles fo-

ram cuidadosamente copia-

dos à mão.

LIVROS EM TODA PARTE

A revolução do livro chega

no século XX. E é que, antes,

os livros só podiam ser apre-

ciados por alguns privilegia-

dos, pois, pelo alto custo, eram

acessíveis apenas às cama-

das mais altas da sociedade.

Graças ao avanço tecnoló-

gico, essa situação muda

completamente. Os livros che-

gam a bibliotecas, escolas e

lares em todos os cantos do

mundo, independentemente

de onde suas primeiras

edições são publicadas.

A tecnologia de impressão

tem sido a grande aliada do

livro. As impressoras evoluí-

ram completamente, desde o

uso da eletricidade, passando

polo jato de tinta, explosão de

cores ou o uso de tecnologia a

laser, até a impressão digital

de hoje.

OBRAS LITERÁRIAS DIGITAIS

Por algumas décadas, as

páginas dos livros deixaram

de ser passadas fisicamente

para serem passadas por

meio de dispositivos eletrôni-

cos. Atualmente, os livros digi-

tais coexistem com os tradi-

cionais. No entanto, estes últi-

mos também experimentaram

sua própria revolução.

As soluções de tecnologia

de impressão digital permitem

que os livros ganhem vida em

apenas 24 horas. Isso facilita

muito o trabalho dos editores,

já que podem publicar quase

que sob demanda. Além dis-

so, os leitores podem desfru-

tar das obras literárias do mo-

mento sem ter que enfrentar o

árido "sem estoque" nas livra-

rias. E, claro, essa agilidade

nos processos de produção

favorece que os novos títulos

cheguem ao mercado muito

mais cedo do que nos anos

anteriores.

ME PASSA UM LIVRO POR FAVOR

E, finalmente, chegamos

aos livros sob demanda. A

Canon possui atualmente vá-

rias soluções, incluindo o Va-

riopint iX, que permite aos

editores produzirem livros ao

gosto do consumidor. Essas

impressoras de última ge-

ração dão a editoras e livra-

rias a possibilidade de re-

dução de estoque, pois per-

mitem a impressão sob de-

manda em no máximo 48 ho-

ras.

Esta tecnologia revolu-

ciona o conceito de livros fí-

sicos e permite produzir de

forma mais sustentável,

atender às atuais demandas

de customização e encurtar

tempos, imprimindo quase

em tempo real.

Do primeiro em argila à impressão sob

demanda e com tecnologia inteligente
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Durante a reunião anual da

comunidade de artes gráficas

da HP, Dscoop Edge Fusion

2021, a HP anunciou uma no-

va onda de inovações para a

impressão digital HP Indigo,

impulsionando o crescimento

e a transformação digital.

A empresa anunciou o

lançamento da impressora di-

gital HP Indigo 35K para do-

bra de papelão, da impressora

digital HP Indigo 8K para im-

pressão de etiquetas resisten-

tes e luvas retráteis e da im-

pressora de rolo único HP In-

digo 6P para aplicações fo-

tográficas e profissionais es-

pecializadas. .

Ele incorpora recursos de

produtividade e qualidade em

todo o portfólio Indigo, incluin-

do novos níveis de controle de

qualidade para impressão

profissional e automação de

cores com Spot Master, a so-

lução mais rápida do setor pa-

ra recuperação de cores para

etiquetas e embalagens.

HP Indigo Secure, um

portfólio de recursos de segu-

rança de impressão, e a nova

HP Indigo 6K Secure Press, a

primeira impressora digital HP

Indigo especialmente projeta-

da para fornecer soluções de

segurança restritas e customi-

zadas em várias camadas em

uma única impressora e em

uma única impressora. passar.

A
HP anuncia o lançamento do HP +, a so-

lução de impressão projetada para consumi-

dores e pequenas empresas. O HP + moder-

niza ainda mais a experiência de impressão

atual, em um momento em que a demanda

por impressão é maior do que nunca, devido aos

milhões de pessoas que trabalham e estudam em casa.

HP + torna a impressão simples, segura, conveniente,

acessível e mais sustentável do que nunca.

Com HP +, consumidores e pequenas empresas

podem permanecer conectados e seguros graças aos

seus novos recursos exclusivos: Detecta e corrige auto-

maticamente problemas de conectividade; resolve pro-

blemas de segurança graças ao Smart Security, pois

detecta e evita ataques de malware; permite que você

imprima de praticamente qualquer lugar e em qualquer

dispositivo; e o dispositivo tem uma garantia extra de

um ano da HP.

As primeiras impressoras compatíveis com HP +

serão as séries HP OfficeJet Pro 8000e e 9000e, as sé-

ries DeskJet 2700e e 4100e e as séries ENVY 6000e e

6400e. Finalmente, será a nova série HP LaserJet

M200, vencedora do prêmio de design Rod Dot, que se

juntará à família HP +.

HP anuncia o lançamento do HP +

HP apresenta novidades em Dscoop Edge Fusion
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S
e você
deu os
primeiros
p a s s o s
para au-

tomatizar seu fluxo
de trabalho, incluin-
do o uso de hot fol-
ders e predefinições
para automatizar ta-
refas de rotina, en-
vio de trabalhos, im-
posição e muito
mais, você colheu
benefícios significativos do
software em que provavel-
mente já investiu.

Para levar sua automação
de fluxo de trabalho para um
nível mais alto, examine sua
operação de pré-impressão
para descobrir gargalos que
exigem mão de obra adicional
e retardam o processo de pro-
dução. É importante observar
que cada nível é uma etapa
distinta que você pode perco-
rrer em seu próprio ritmo e ca-
da um produzirá ganhos de
eficiência que ajudarão a justi-
ficar os investimentos conti-
nuados para proporcionar ain-
da mais automação e maior lu-
cratividade.

PREPARE O TERRENO PARA UM
LOCAL DE PRODUÇÃO TOTAL-
MENTE AUTOMATIZADO

Comece a usar o EFI™
Fiery® JobFlow™ Base, uma
solução de automação de flu-
xo de trabalho de pré-im-
pressão gratuita, fácil de usar
e baseada em navegador. Es-
se eficiente sistema permitirá
avançar suas capacidades de
automação do fluxo de trabal-
ho incorporando as etapas
que já foram descritas (prede-
finições, hot folders, modelos
de imposição) e construindo-
as em fluxos de trabalho agili-
zados. Na realidade, usar o
JobFlow Base para automati-
zar as configurações de tarefa
manual pode reduzir conside-

ravelmente o núme-
ro de cliques ne-
cessários para a
configuração. Por
exemplo, a configu-
ração manual de
um livreto de várias
páginas pode de-
mandar 15 cliques
diferentes. Ao auto-
matizar o processo
no JobFlow Base,
15 cliques são redu-
zidos a apenas 1 cli-

que: o de enviar a tarefa.
Aqui estão apenas algu-

mas situações que você pode
automatizar com o Fiery Job-
Flow Base:

l Automatize a imposição,
incluindo a capacidade de
agrupar e impor trabalhos com
base no trabalho ou contagem
de páginas usando o módulo
Collect, incluindo, por exem-
plo, agrupar todos os pedidos
de cartão de visita a serem
produzidos juntos à tarde, tor-
nando a produção geral mais
eficiente. 

l Aprimore automatica-
mente as imagens para certifi-
car-se de que você recebeu o
melhor resultado possível com
base em suas impressoras e
tintas/toner, os substrato que
você está usando e muito mais.

l Automatize a verificação
pré-impressão usando o Fiery
Preflight para inspecionar ar-
quivos em busca de ativos au-
sentes ou corrompidos e gerar
um relatório descrevendo as
descobertas.

l Gerencie os arquivos
que estão entrando e saindo
da gráfica, não apenas envian-
do tarefas para imprimir, mas
arquivando automaticamente
as tarefas em um local especi-
ficado. Você também pode re-
cuperar automaticamente as
tarefas de seus clientes a par-
tir de diversos locais incluindo
Dropbox, FTP, smart folders e
muito mais. 

l Você pode converter au-
tomaticamente os arquivos de
origem em PDFs sem qual-
quer intervenção humana, de
modo que estejam prontos pa-
ra continuar através do fluxo
de trabalho de PDF.

Você também pode salvar
conjuntos de ações como flu-
xos de trabalho que podem ser
compartilhados na gráfica. A
EFI mantém uma biblioteca de
fluxo de trabalho de amostra
gratuita para muitas configu-
rações de tarefa comuns das
quais você pode fazer downlo-
ad em efi.com. Basta importar
os fluxos de trabalho de amos-
tra no JobFlow ou JobFlow Ba-
se e você estará pronto para
começar imediatamente! A
maioria dos usuários conse-
gue configurar o JobFlow e o
JobFlow Base sozinho, mas o
suporte Fiery Professional
Services está disponível para
ajudar, se necessário.

ELEVE O PADRÃO!
Quando você estiver pron-

to, passe para o próximo nível
com a versão paga, o Fiery
JobFlow. Você poderá inspe-
cionar, resolver e corrigir auto-
maticamente as tarefas usan-
do o Enfocus PitStop. O
padrão ouro na indústria para
preflight avançados, o Enfocus
PitStop é integrado convenien-
temente com o Fiery JobFlow.

Um usuário, Matjaž
Gombâ, CEO da empresa de
impressão Silveco Ltd., em
Ljubljana, Eslovênia, observou:
"Ao aprender como usar o Job-
Flow Base, estamos criando
fluxos de trabalho mais com-
plexos e automatizados, mini-
mizando erros. Agora planeja-
mos investir na versão comple-
ta do JobFlow, principalmente
devido ao script avançado, que
nos permite construir nossos

próprios processos de pré-im-
pressão de acordo para aten-
der as variáveis de materiais
impressos. Ele é extremamen-
te poderoso e altamente flexí-
vel e até onde sabemos, não
há concorrência real." 

Com scripts avançados,
você pode levar a automação
a um nível ainda mais alto, co-
mo Silveco descobriu. Por
exemplo, você pode usar
scripts avançados para incor-
porar o processamento de ta-
refas de aplicativos de tercei-
ros. Use o módulo Connect do
JobFlow para desenvolver flu-
xos de trabalho personaliza-
dos que atendam a pratica-
mente qualquer necessidade
de automação. Nós já fizemos
o trabalho de integrar o Fiery
JobFlow ao EFI MarketDirect
StoreFront para permitir que
os pedidos on-line fluíssem
tranquilamente pela produção.

E a economia de tempo e
dinheiro é real. Pergunte a Jeff
Routman, presidente da Alle-
gra Tampa Downtown, que
afirma: "Posso correlacionar o
JobFlow a economias de folha
de pagamento porque eu não
tenho que trazer uma nova
pessoa específica para tipo-
grafia, mala direta, mídia social
e projetos de campanha."

COLHENDO OS BENEFÍCIOS DA
AUTOMAÇÃO

Ao adicionar esses próxi-
mos passos simples, como fi-
zeram empresas como Alle-
gra, Zenprint e Silveco, você
verá tempos de ciclo mais rápi-
dos, custos de mão de obra re-
duzidos e clientes mais felizes.
Você será capaz de fazer mais
tarefas na gráfica em um dia
sem adicionar mais funcioná-
rios e verá grandes retornos
na forma de aumento de lucra-
tividade

Automação simplificada da pré-impressão

Por John Henze 

Vice-presidente de

vendas e marketing

dos negócios do

Fiery da EFI.

Para obter mais informações sobre como você pode melhorar a automação do fluxo de
trabalho em sua operação de impressão, baixe nosso e-book gratuito: Elementos funda-
mentais da automação: 6 maneiras fáceis de agilizar sua produção de impressão. 
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Por Mark Sollman 

Diretor de Aplicações, Mimaki

Europe

O
bviamente, não

há um único ven-

cedor no confron-

to UV vs solven-

te, mas esta aná-

lise tem como objetivo ajudá-

lo a avaliar qual tecnologia é

mais adequada às suas ne-

cessidades de negócios.

Então aqui vai.

O ARGUMENTO A FAVOR E

CONTRA O SOLVENTE

A impressão por solvente

tem sido a escolha padrão pa-

ra impressoras de sinalização

gráfica. De acordo com o re-

latório Widthwise 2020 da

Image Reports, a impressora

de grande formato mais insta-

lada no Reino Unido foi a im-

pressora solvente, respon-

dendo por 52,63%, um núme-

ro que permaneceu pratica-

mente o mesmo nos últimos

dez anos.

Sua enorme popularidade

provavelmente se deve ao fa-

to de que a impressão com

solvente é barata, é certamen-

te um fator chave em sua am-

pla adoção e um recurso que

a torna uma escolha adequa-

da para aplicações de curta

duração e campanhas publi-

citárias em massa.

O solvente também ofere-

ce excelente qualidade de im-

pressão. A penetração da mí-

dia e a adesão ao substrato

de impressão tornam as tintas

solventes ideais para apli-

cações como embalagem de

veículos, pois mantêm a "elas-

ticidade" do material de vinil

no qual são produzidas. As

cores também são especial-

mente vibrantes em todo o es-

pectro devido ao processo,

tornando-o perfeito para apli-

cações externas, como outdo-

ors e grandes outdoors, onde

os transeuntes obtêm todo o

impacto das mensagens da

marca, mesmo à distância. .

A adequação para apli-

cações externas é "dobrada"

devido à excelente resistência

da impressão com solvente à

chuva e à luz solar, embora a

laminação seja recomendada

quando for necessária maior

durabilidade. No entanto, para

aplicações internas, o eco-sol-

vente é sugerido para reduzir

as emissões de VOC sem

comprometer a qualidade e a

durabilidade.

As configurações de tinta

podem incluir cores especiais,

como laranja, preto claro, cia-

no claro, magenta claro e, de-

pendendo da impressora usa-

da, tintas brancas e metálicas

também podem estar disponí-

veis e mídia revestida pode

ser necessária para todas as

aplicações.

Com a necessidade de

"soprar o gás" e deixar os sol-

ventes evaporarem após a im-

pressão, os tempos de res-

posta podem ser um pouco

mais longos. O pós-processa-

mento e a laminação podem

levar pelo menos 6 e às vezes

até 24 horas.

O ARGUMENTO A FAVOR E

CONTRA UV
Embora o solvente ofereça

preços atraentes, a impressão

UV é mais ecológica; geral-

mente requer menos consumo

de energia e não emite VOCs.

Portanto, na sociedade cada

vez mais ambientalmente

consciente de hoje, há bons

motivos para examinar mais de

perto a radiação ultravioleta.

Os custos de impressão

são geralmente um pouco

mais altos para impressão UV

do que para impressão com

solvente. No entanto, à medi-

da que a tecnologia se desen-

volve com atualizações contí-

nuas em tintas, custo e de-

sempenho, os preços estão

caindo constantemente.

A tecnologia funciona

usando uma unidade de luz

ultravioleta para curar instan-

taneamente as tintas UV no

substrato de impressão. O

ponto de tinta fica no papel e

seca imediatamente. Isso per-

mite que você imprima em

quase tudo, revestido ou não,

de plásticos e vidro a madeira

e metal.

Mais benefícios derivados

da tinta UV de cura instantâ-

nea é que ela usa o mínimo de

calor e oferece tempos de res-

posta rápidos porque a im-

pressão pode ser manuseada

e processada diretamente.

Como o solvente, o UV

oferece qualidade de im-

pressão excepcional, até

mesmo imagens com qualida-

de fotográfica. A impressão

UV geralmente é fosca, mas

se for necessário brilho, ela

pode ser criada com tinta

transparente. Isso é diferente

da impressão com solvente,

em que a impressão corres-

ponderá à superfície do subs-

trato: brilhante sobre substrato

brilhante e fosco sobre subs-

trato fosco.

Adequado para aplicações

internas e externas, os raios

UV oferecem boa resistência

às intempéries e alta resistên-

cia a arranhões, e muitas apli-

cações não requerem lami-

nação. Aplicações especiais

podem ser alcançadas com

tintas brancas e transparen-

tes, como impressões de efei-

to em relevo, gráficos de jane

UV vs solvente: qual é o

melhor para o seu negócio?
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la dupla-face, sinalização re-

troiluminada transformativa e

muito mais!

Uma coisa a se observar

em todas as tintas, incluindo

solventes e UVs, é a certifi-

cação GREENGUARD

GOLD, que garante que os ri-

gorosos padrões de compos-

tos orgânicos voláteis (VOC)

sejam atendidos e que os pro-

dutos sejam aceitáveis para

uso. em ambientes como es-

colas e instalações sanitárias

sem poluir a qualidade do ar

interior.

ENCONTRAR O SOLVENTE
CERTO OU IMPRESSORA UV

Portanto, agora que você

tem uma ideia melhor se UV

ou os solventes são adequa-

dos para o seu negócio, vale a

pena dar uma olhada na nova

'Série 100' da Mimaki, impres-

soras a jato de tinta rolo a rolo

de dois níveis. Entrada para

fornecedores de serviços grá-

ficos de sinalização .

Composta pela UJV100-

160 (modelo UV) e JV100-160

(modelo solvente), as duas

impressoras a jato de tinta al-

cançam impressão de alta

qualidade e alta produtivida-

de, tudo a um custo mínimo

para o usuário.

De acordo com o lema Ex-

pert Printing Made Easy da

Mimaki, a série está totalmen-

te equipada com recursos que

aprimoram a usabilidade e uti-

liza tecnologias essenciais da

Mimaki, incluindo NCU (unida-

de de verificação de bocal),

NRS (sistema de recuperação

de bocal) e MAPS4 (sistema

avançado de passo Mimaki4)

e a mais recente adição, o no-

vo recurso DAS (Sistema de

Ajuste de Ponto) da Mimaki,

como padrão.

Kongsberg, uma marca

com meio século de herança

consolidada no setor de aca-

bamento digital, entrou em

uma nova era em 6 de abril

ao se tornar uma empresa in-

dependente, a Kongsberg

Precision Cutting Systems

('Kongsberg PCS'). A trans-

formação ocorre após a aqui-

sição da empresa pela Open-

Gate Capital.

Fundada na Noruega em

1965, a Kongsberg foi adqui-

rida pela Esko (então Barco)

em 1998. Em dezembro de

2020, a Esko concordou em

vender a Kongsberg para a

firma de private equity Open-

Gate Capital. A aquisição in-

clui as instalações originais

de pesquisa e desenvolvi-

mento em Kongsberg, na No-

ruega, e as instalações de

produção em Brno, na Repú-

blica Tcheca.

Kongsberg Digital Finishing 

torna-se uma empresa independente

A Highcon Systems anun-

ciou o lançamento de novos

aprimoramentos de produtos

e consumíveis e um novo mo-

delo de preços. Essas novas

iniciativas permitirão aos

clientes das plataformas de

conversão digital Highcon Eu-

clid e Beam melhorar sua efi-

ciência de fluxo de trabalho

para reduzir significativamen-

te seus custos, bem como for-

necer um novo nível de de-

sempenho de corte e vinco

que levará a um maior valor

do produto e lucratividade de

trabalhos.

Novo modelo de preços: a

Highcon está lançando mate-

riais de consumo e serviços a

um novo preço combinado,

permitindo um preço con-

sistente para qualquer

trabalho. Os clientes

terão simplicidade, pre-

visibilidade e consistên-

cia para tornar mais fácil

entender seus custos e

conduzir melhores decisões

de negócios futuras.

Novos consumíveis: A

Highcon também está

lançando seu conjunto de

consumíveis DART de 5ª ge-

ração (5ºGDC), projetado pa-

ra melhorar a qualidade da

dobra e reduzir o tempo de

configuração em até 20%.

Também possui uma gama

mais ampla de placas com-

patíveis, aumentando as pos-

sibilidades de aplicação e ga-

rantindo que o trabalho aca-

bado da Highcon atenda aos

requisitos de qualidade das

marcas líderes.

Sistema operacional: A

Highcon está lançando uma

nova versão unificada de soft-

ware para as plataformas Eu-

clid e Beam, trazen-

do recursos / capaci-

dades novos e aprimo-

rados para todos os nossos

clientes. Os clientes da High-

con Euclid, alguns dos quais

executam suas soluções

Highcon há anos, agora po-

derão atualizar seu sistema

operacional e hardware de

PC para executar a versão

mais recente, garantindo um

desempenho de produção

ideal, como parte de um con-

trato de serviço. anual.

A Highcon investe no sucesso do cliente
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A
K o n g s b e r g

Precision Cut-

t ing Systems

( K o n g s b e r g

PCS) anunciou

a expansão de

sua linha de mesas de aca-

bamento digital da Série C

com o lançamento da nova

C20 compacta, a menor me-

sa de produção de alta velo-

cidade do mercado.

O novo Kongsberg C20

reúne todas as funções pro-

fissionais da linha Kongs-

berg C Series em um forma-

to compacto de apenas 1,6

m x 1,4 m. A tecnologia de

ponta sólida garante que a

Série C da Kongsberg for-

neça os mais altos níveis de

desempenho. A mesa de

corte usa tecnologia aeroes-

pacial e combina o tampo da

mesa composto de alumí-

nio, o sistema de trans-

missão de engrenagem e

pinhão e o mapeamento

dinâmico da mesa, que jun-

tos fornecem a mais alta

precisão e consistência de

corte. Várias combinações

de ferramentas estão dis-

poníveis durante a produção

e o sistema de ferramentas

inclui um sensor de espes-

sura de material e uma câ-

mera opcional para registrar

materiais impressos e não

impressos.

A
HP revelou a mais

recente adição ao

seu portfólio de

produtos HP Stitch

para ajudar os pro-

vedores de serviços de im-

pressão (PSPs) a diversificar

suas ofertas de decoração de

interiores e sinalização: o re-

novado HP Stitch S1000 de

126 polegadas.

O novo HP Stitch S1000

permite a impressão direta em

tecido ou papel, simplificando

os fluxos de trabalho e sem

comprometer os resultados,

enquanto as cabeças de im-

pressão nativas de 1200 dpi e

o sistema HP Drop & Dry ga-

rantem pretos profundos, co-

res vivas e resolução extrema

para fornecer um trabalho da

mais alta qualidade. Ele é pro-

jetado para fornecer tempos

de inicialização de produção

rápidos e velocidades de até

220 m² / hora. Além disso, ele

também oferece a capacidade

de dobrar o passo em substra-

tos de até 63 polegadas (1,6

m) com o acessório de rolo

duplo.

O sistema Smart Nozzle

Compensation e o Optical Me-

dia Advance Sensor Plus tra-

balham juntos para garantir

uma qualidade de imagem

confiável enquanto trabalham

em velocidade total e tem um

aerossol integrado adicional e

sistema de extração de vapor.

Combinado com o aplicativo

HP PrintOS, as operações de

impressão são facilmente

controladas em qualquer lu-

gar, a qualquer hora, permitin-

do que os provedores de ser-

viços de impressão tomem

decisões baseadas em dados.

O renovado HP Stitch S1000

utiliza tintas de sublimação

com certificação ECO PASS-

PORT, norma que verifica a

segurança dos produtos quí-

micos utilizados na indústria

têxtil e do couro.

HP apresenta nova impressora HP Stitch S1000

Novo Kongsberg C20
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A
Fujifilm e a Inca

Digital anunciam

que a última linha

em impressão de

produção plana é

agora ainda mais

rápida, com a introdução da

tecnologia robótica para carre-

gamento e descarregamento

automático de mídia. Após o

sucesso da linha Onset X HS

da Fujifilm e da Inca Digital, a

série de grandes formatos de

altíssima produtividade agora

vem com tecnologia automati-

zada para auxiliar na pro-

dução de longo prazo.

Também reduz os tempos de

mudança de trabalho e a ne-

cessidade de intervenção ma-

nual entre as execuções.

Usando a tecnologia robó-

tica Dual Flex e High Five, a

linha inclui uma configuração

semiautomática (carregamen-

to manual e decolagem au-

tomática) e um sistema de ca-

rregamento, decolagem e em-

pilhamento totalmente au-

tomático, projetado especifi-

camente para lidar com mate-

riais flexíveis e complexos, co-

mo placas de papelão ondula-

do não tratadas..

Existem quatro opções de

automação para a linha Onset

X HS: o sistema 3/4 semiau-

tomático, um sistema de ca-

rregamento de material total-

mente automático, um siste-

ma de manuseio totalmente

automático para papelão on-

dulado bruto e um sistema de

manuseio totalmente automá-

tico com carregamento flexível

integrado.

Dual Flex - Esta solução

totalmente automática única

com carregamento flexível in-

tegrado permite que as im-

pressoras façam uma tran-

sição perfeita do carregamen-

to da mesa de trabalho para a

automação de dois robôs. Es-

ta solução oferece capacida-

de total para carregar e desca-

rregar chapas flexíveis, se-

mirrígidas e rígidas com uma

mudança perfeita de uma

operação para outra. No mo-

do de automação total, os

robôs duplos também ofere-

cem um modo opcional "flip-

to-print" (High 5) para necessi-

dades de impressão frente e

verso em frente e verso sem

intervenção manual.

Opções de automação avançadas

para a linha Onset X HS
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S
eguindo as tendên-
cias do mercado de
soft signage, a
Durst desenvolveu
o P5 TEX iSUB, ba-

seado na plataforma P5 com
largura máxima de impressão
de 3,3 metros. O coração do
Durst P5 TEX iSUB é a fusão
em linha integrada para im-
pressão direta em tecidos de
poliéster que elimina etapas
de trabalho individuais, au-
mentando significativamente
a qualidade e a eficiência para
o usuário. O P5 TEX iSUB não
se limita apenas à impressão
direta, mas os papéis de
transferência também podem
ser impressos e processados
da maneira usual. É precisa-
mente a combinação dos dois
processos em um único siste-

ma que oferece aos usuários
uma enorme flexibilidade.

A tinta de sublimação Su-
blifix, desenvolvida pela Durst,
oferece cores vivas, mesmo
em substratos difíceis, como
blackback, materiais retroilu-
minados para caixas de luz ou
bandeiras. Um recurso abso-
lutamente exclusivo do P5
Text iSUB é sua fusão inova-
dora sem contato. A tecnolo-
gia sem contato ISUB garante
excelente consistência de co-
res, bem como extrema niti-
dez de detalhes em imagens e
texto; Além disso, é pratica-
mente impossível ocorrer per-
da de definição ou sangra-
mento de cor.

A velocidade máxima de
impressão é de 383 m2 / hora,
aproveitando ao máximo o for-

mato de impressão de 330
cm. O acesso a dois rolos por
meio da opção Multiroll torna a
troca de materiais muito mais
fácil na prática. Além disso, a
opção Dualroll permite a im-
pressão de duas bobinas si-
multaneamente com uma lar-
gura de 1,6 metros. Outro re-
curso de destaque da Durst
P5 TEX é o finalizador integra-
do, que pode ser usado para
costurar e unir mídia.

MERCADO DE SINALIZAÇÃO

SUAVE

O mercado de soft signage
está experimentando taxas de
crescimento tremendas em to-
das as áreas de aplicação,
desde a comunicação visual e
decoração até a manufatura
têxtil. No período entre 2017 e

2023, o volume de vendas au-
mentará mais de 60%, segun-
do previsão da Keypoint Inte-
lligence. Convertido em nú-
meros absolutos, o mercado
crescerá globalmente de cer-
ca de US $ 19,2 bilhões em
2019 para US $ 31,4 bilhões
(2023).

Pode-se apontar uma sé-
rie de tendências para este
crescimento contínuo que são
claramente favoráveis ao mer-
cado de soft signage. Entre
elas está o respeito ao meio
ambiente por meio do uso de
tintas à base de água e inodo-
ras. Outros benefícios para os
usuários vêm de eficiência de
custos em logística e baixo
consumo de tinta, bem como
execução rápida de projetos e
ampla gama de aplicações.

A HP anunciou que sua
série de impressoras HP De-
signJet Studio, dirigida a
profissionais criativos e con-
cebida pelas equipes do
negócio de Impressão de
Grandes Formatos do Cen-
tro Internacional HP localiza-
do em Barcelona, obteve
grande reconhecimento
mundial, conquistando sete

prêmios que destacam a ex-
celência de seu design.

Entre os prêmios mais

recentes estão o Red Dot
Design Award e o iF Design
Award, dois dos mais impor-

tantes prêmios no ambiente
de design. Além disso, esta
série de impressoras foi dis-
tinguida com vários prêmios
no ano passado, como o Go-
od Design Award (Japão),
Good Design Award (Chica-
go), German Design Award
Gold, Spark Design Award
Gold e Interior Design Best
of Year homenageados .

Durst anuncia o Durst P5 TEX iSUB

Sete prêmios para impressoras HP DesignJet Studio
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Paixão, muita história e fo-

co na qualidade. Estas são

algumas das principais mar-

cas da Camera Press, em-

presa do segmento de ima-

gem, fotoproduto e comuni-

cação visual com sede em

São Paulo e cuja trajetória se

mistura com a história da

marca Durst no Brasil. Agora,

essa parceria está dando um

novo e importante passo com

a instalação da Durst P5 350,

a nova geração de soluções

para impressão industrial ink-

jet UV LED.

História e tradição

Fundada na década de 50

por fotógrafos do jornal Co-

rreio Paulistano, com objetivo

de produzir imagens fotográ-

ficas e publicitárias, a Came-

ra Press cresceu, se diversifi-

cou e adaptou seus rumos

para se tornar, hoje, uma das

principais referências im-

pressão de alta qualidade.

Em 1965, Pedro Yamashi-

ta, hoje, proprietário da Ca-

mera Press, iniciou seu tra-

balho na empresa - na época,

como fotógrafo. Posterior-

mente, já nas décadas de 60

e 70, tornou-se gerente e, de-

pois, sócio. 

"O mercado fotográfico

mudou bastante, passando

por crescimento e crises",

lembra Pedro Yamashita.

"Passamos por dificuldade, ti-

vemos que nos reinventar e,

hoje, estamos focados no

segmento de impressão fo-

tográfica e comunicação vi-

sual."

Em 1968, época de ex-

pansão da Camera Press no

mercado fotográfico, a parce-

ria entre a empresa e Durst

teve início - o caso, com am-

pliadores. 

Depois, novos investi-

mentos em soluções Durst fo-

ram realizados - ampliadores

para cópia e impressão colo-

ridas, ampliadores de trilho

para gigantografia e a im-

pressora digital fotográfica

Lambda. 

Segundo Alessandra Ya-

mashita, diretora comercial

da Camera Press, o investi-

mento recente na P5 350

com tecnologia LED UV teve,

como critério, a qualidade.

Segundo ela, a capacida-

de produtiva do novo equipa-

mento vai ao encontro das

necessidades do mercado. 

Confira na íntegra o caso de
Sucesso da Camera press no
vídeo:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=sJB2ruyZdQI

Camera Press expande sua participação no mercado

de comunicação visual com tecnologia P5
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A
Slotex, empresa

russa líder no forne-

cimento de so-

luções laminadas

decorativas, insta-

lou recentemente a máquina

de impressão de jato de tinta à

base de água InterioJet da

Agfa. 

A Slotex oferece uma am-

pla gama de soluções decora-

tivas avançadas - de papéis

impressos a papéis impregna-

dos para HPL (laminado de al-

ta pressão) e painéis acaba-

dos - para várias aplicações,

incluindo fabricação de mó-

veis, decoração de interiores,

transporte público, montagem

de carros e até mesmo cons-

trução naval.

As tintas são totalmente

compatíveis com todos os

processos de impregnação e

laminação subsequentes."

A Agfa introduziu a Interio-

Jet no mercado em novembro

de 2020, e está convencida de

que sua flexibilidade acelerará

a transformação da impressão

analógica em digital no merca-

do de superfícies laminadas.

A impressora de jato de

tinta à base de água ecológica

pode imprimir em duas bobi-

nas de papel decorativo ao

mesmo tempo, cada uma com

uma largura de até 155 cm e

um peso de até 600 kg, a uma

velocidade de até 340 m² por

hora. Ela se destaca por seu

contraste, nitidez e saturação

de cores superiores, harmoni-

zando-se com os perfis de cor

típicos da indústria decorativa.

A FESPA Digital Printing

está chegando e terá uma sé-

rie de atrações com o objetivo

de proporcionar uma grande

experiência de visitação! En-

tre as iniciativas está o CAM-

BEA, evento realizado pela

Alltak que terá a principal feira

de impressão digital do país

como sua casa!

Serão quatro dias de

uma disputa eletrizante para

descobrir quem é o melhor

envelopador automotivo do

Brasil! O CAMBEA entra em

sua décima edição consoli-

dado como um dos grandes

eventos do setor no mundo!

O CAMBEA vai além da

competição: é também o

momento do encontro dos

profissionais do setor para

rever amigos, fazer contatos

e compartilhar dicas e expe-

riências. Além, claro, da tor-

cida para os envelopadores

que vão demonstrar suas

habilidades.

CAMBEA na próxima FESPA Digital Printing 

Impressora InterioJet à base de

água para superfícies laminadas
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Fundado em 1985 como

parte dos negócios do Grupo

Tilibra, empresa sediada em

Bauru (SP), tornando-se uma

empresa independente qua-

tro anos depois, o Grupo Tili-

form acumula mais de 35

anos de experiência no seg-

mento gráfico oferecendo

uma atuação diversificada -

desde produtos para os seg-

mentos alimentício, far-

macêutico e químico, até va-

rejistas, supermercadistas,

empresas do setor cosméti-

co, de vestuário e bebidas. 

Em sua linha de pro-

dução, dividida em dois par-

ques fabris, encontram-se

itens como embalagens flexí-

veis, rótulos, etiquetas adesi-

vas e bobinas térmicas (reci-

bo para terminais de chec-

kout) - com certificação ISO

9001 para seu sistema de

controle de qualidade.

Com longa experiência

em tecnologia flexográfica,

agora o Grupo Tiliform está

ampliando seu parque pro-

dutivo ao agregar a tecnolo-

gia de impressão digital da

marca Konica Minolta - no

caso, a impressora para ró-

tulos AccurioLabel 230, o

primeiro modelo instalado no

Brasil.

Com isso, a Tiliform se

torna pioneira no país na tec-

nologia no que tange ao mo-

delo mais recente de im-

pressão de rótulos e etique-

tas da Konica Minolta, que

oferece velocidade de até

23,4 metros/minuto (modo de

Produção), resolução de

3600x1200x 8bits, conta com

tecnologia para controle de

densidade automático e não

requer qualquer pré-trata-

mento de mídia antes da im-

pressão. 

R
eferência no mer-

cado de im-

pressões de altís-

sima qualidade

em substratos de

lona e adesivo, a Fix Print utili-

za em seu parque industrial

em Guarulhos, na Grande

São Paulo, duas impressoras

EFI Pro 32R, uma escolha

que tem permitido a empresa

ampliar seus serviços e sua

gama de clientes.

A decisão para adquirir o

primeiro maquinário levou en-

tre quatro a cinco anos. "Pre-

cisávamos de um equipamen-

to UV e eram escassas as

opções no mercado. A EFI fa-

zia parte do seleto grupo de

empresas a trabalhar com es-

sa impressora em seu portfó-

lio de produtos", disse Roque

Finger, Sócio da Fix Print.

"A EFI além de desenvol-

ver e fabricar impressoras in-

dustriais, também produz as

tintas e isso faz toda a dife-

rença", Comenta Rafael Ma-

chado, executivo de vendas da

Serilon, distribuidora da EFI. 

Fix Print que busca por so-

luções rápidas e com um pro-

cesso produtivo eficaz para su-

prir as necessidades dos clien-

tes. A empresa conta com cer-

ca de 250 profissionais qualifi-

cados e tem três filiais, que jun-

tas somam 23.000 m2 de área

de produção.

A Fix Print está no merca-

do há mais de 10 anos e vem

modernizando sua fábrica

com maquinários de alta tec-

nologia, sendo uma empresa

eficaz em impressão digital,

pinturas, adesivagem de fro-

tas e lonas de sider. 

Grupo Tiliform instala primeira 

AccurioLabel 230 do Brasil

Roque Finguer, Sócio da Fix Print.

Gráfica paulista consolida crescimento

na impressão para frotistas 
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À medida que os consu-
midores se tornam cada vez
mais conscientes dos impac-
tos ambientais dos produtos
que usam todos os dias, ain-
da existe uma grande lacuna
entre a percepção e a realida-
de no que diz respeito à sus-
tentabilidade dos produtos de
papel. A pesquisa, "O lugar
do papel em um mundo pós-
pandêmico", encomendada
por Two Sides e conduzida
pela empresa de pesquisa
global Toluna, buscou explo-
rar e compreender melhor as
percepções, comportamen-
tos e preferências dos consu-
midores em relação à susten-
tabilidade dos produtos de
papel.

"Cada vez mais consumi-
dores estão levando em con-
sideração os impactos am-
bientais em suas decisões de
compra, mas muitas vezes
essas decisões são basea-
das em mitos e não em fa-
tos", disse Kathi Rowzie, pre-
sidente de Two Sides Améri-
ca do Norte. "À medida que
as atenções se voltam para o
desenvolvimento de uma
economia circular mais sus-
tentável, a indústria de papel
e embalagens de papel e pa-
pelão tem uma grande histó-
ria ambiental baseada em fa-
tos para contar: o papel é um
dos poucos produtos que já
podem alegar ter um ciclo de
vida verdadeiramente circu-
lar."

Os consumidores não
estão cientes de que o papel
produzido no Brasil provêm
de florestas cultivadas

O estudo constatou que
81% os consumidores acredi-
tam que as florestas planta-
das são boas para o meio
ambiente, porém boa parte
deles (68%) acredita que pa-
pel e as embalagens de pa-
pel são prejudiciais.

O fato: todos os dias no
Brasil é plantado, em média,
o equivalente a cerca de 500
campos de futebol de árvores
para a produção de papel e
outros produtos. A produção
brasileira de papel provêm de
florestas 100% cultivadas.

AS ALTAS TAXAS DE RECICLA-
GEM DE PAPEL E EMBALAGENS

DE PAPEL GANHARAM VISIBILI-
DADE NO BRASIL

Ainda há uma diferença
significativa entre a crença do
consumidor no desempenho
da reciclagem dos produtos
feitos de papel e a realidade.
Apenas 32% acredita que a
taxa de reciclagem de papel
exceda os 60%.

O fato: no Brasil, 67% dos
papéis consumidos foram re-
ciclados em 2019(1). Em se
tratando de papel, cartão e
papelão usados para emba-
lagem, esse índice chegou a
85%(2). Além disso, a fração
desses materiais que ainda
não é reciclada, é biode-
gradável.

PAPEL VS COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA

O último ano acelerou o
crescimento da comunicação
eletrônica, com reuniões,
eventos e negócios cotidia-
nos sendo cada vez mais re-

alizados de forma remota,
com o emprego de tecnolo-
gias online, antes totalmente
desconhecidas de muitos dos
consumidores. Embora a
conveniência e a capacidade
das pessoas trabalharem em
casa sejam, sem dúvida, os
principais fatores nessa mu-
dança, o impacto ambiental
das comunicações digitais é
muitas vezes negligenciado.
No Brasil, por exemplo, 85%
dos respondentes pesquisa-
dos acham que a comuni-
cação eletrônica é mais
amigável do que a comuni-
cação em papel.

O fato: mundialmente, pa-
pel e produtos impressos
estão entre os menores emis-
sores de gases de efeito es-
tufa com taxas de 0,8%, en-
quanto, a indústria de TIC é
responsável por 2,5-3% das
emissões globais de gases
de efeito estufa e a sua pre-
visão é subir para 14% até
2040(3).

"Há ainda equívocos am-
bientais em torno de produtos
impressos e de papel", diz

Jonathan Tame, diretor exe-
cutivo de Two Sides Europa."
Muitos consumidores acredi-
tam que a produção de papel
e de produtos fabricados com
ele, causam desmatamento e
outros danos, não entenden-
do, portanto, a sua natureza
sustentável. "Essas contra-
dições e mal-entendidos tor-
nam o trabalho que fazemos
com Two Sides e Love Paper
ainda mais vital." comple-
menta Fabio Arruda Mortara,
CEO de Two Sides Brasil e
América Latina.

Fontes:
1. Relatório Anual ANAP,

2019 -
https://anap.org.br/2020/11/1
0/relatorio-anual-2019/ 2.
CEMPRE, 2019 - https://cem-
pre.org.br/taxas-de-recicla-
gem/

3. Belkhir L & Elmeligi A,
Journal of Cleaner Produc-
tion: Avaliando a pegada de
emissões globais de TIC:
Tendências para 2040 e re-
comendações, 2018.

Pesquisa de consumo: 

O lugar do papel em um mundo
pós-pandemia
Último relatório revela: A indústria de papel sofre de forma imerecida de um problema de percepção ambiental

Sobre a pesquisa
Em janeiro de 2021, um estudo global com 8.800 consu-

midores foi encomendado por Two Sides e conduzido online
pela empresa de pesquisa independente Toluna. Pesquisas
nacionalmente representativas foram realizadas no Brasil
(1.000), nos EUA (1.000) e em 10 países da Europa, incluin-
do Áustria (500), Bélgica (600), Dinamarca (500), Finlândia
(350), França (1.000), Alemanha (1.000), Itália (1.000), No-
ruega (350), Suécia (500) e Reino Unido (1.000). A pesquisa
deve ser realizada a cada dois anos para explorar e entender
as preferências, percepções e atitudes dos consumidores
em relação à impressão, o papel e a embalagem de papel,
cartão e papelão.
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O papel e a
comunicação
impressa são
ferramentas 
altamente eficazes 
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A
parceria que nas-
ceu entre Two Si-
des e a Sertões
Editora irá destacar,
na contracapa de

mais de oitenta e cinco mil liv-
ros da Coleção Aprendizagem
em Ação, o infográfico "As dez
razões para amar papel".

A coleção está organizada
em dois grupos denominados
oficinas:

Oficina de matemática que
é destinada ao nivelamento
dos (as) estudantes do ensino
fundamental e do ensino mé-
dio, com produção de mate-
riais de apoio ao ensino regu-

lar, que promovem a apre-
ensão de habilidades básicas
necessárias ao desenrolar da
vida acadêmica, na passagem
dos anos escolares. A coleção
está dividida em três etapas. A
primeira (Etapa 1) é destinada
aos (às) estudantes do Ensino
Fundamental dos 4º, 5º e 6º
anos. A segunda (Etapa 2) é
para os (as) estudantes dos
7º, 8º e 9º anos. E a terceira
(Etapa 3) foi construída para
atender ao público do ensino
médio. Todas as etapas po-
dem também ser utilizadas na
educação de jovens e adultos.

Oficina de  língua portu-

guesa que é destinada ao ni-
velamento dos (as) estudan-
tes do ensino fundamental e
do ensino médio, com pro-
dução de materiais de apoio
ao ensino regular, que promo-
vem a apreensão de habilida-
des básicas necessárias ao
desenrolar da vida acadêmi-
ca, na passagem dos anos es-
colares. A coleção está dividi-
da em três etapas. A primeira
(Etapa 1) é destinada aos (às)
estudantes do Ensino Funda-
mental  dos 4º, 5º e 6º anos. A
segunda (Etapa 2) é para os
(as) estudantes dos 7º, 8º e 9º
anos. E a terceira (Etapa 3) foi

construída para atender ao
público do ensino médio. To-
das as etapas podem também
ser utilizadas na educação de
jovens e adultos. A coleção foi
elaborada com base em estu-
dos voltados ao desenvolvi-
mento cognitivo e na am-
pliação do conhecimento dos
(as) estudantes nos gêneros
textuais. O objetivo é fazer
com que os (as) estudantes
se apropriem dos processos
de leitura, compreendam e
consigam tratar as infor-
mações (competências leito-
ras) importantes para a vida
em sociedade.

O processo de reciclagem
do papel começa com você.
Depois de utilizado, o papel
deve ser descartado como
resíduo para reciclagem.

Para manter a qualidade,
é importante que o papel se-
ja coletado separadamente
de outros materiais. Durante
o processo de reciclagem, é
necessário remover conta-
minantes e às vezes
também resíduos de tinta. A
matéria-prima resultante po-
de ser utilizada para a pro-
dução de papel 100% reci-
clado ou misturada com fibra
virgem, dependendo das ca-

racterísticas de qualidade
exigidas.

Tanto a fibra reciclada
quanto a fibra virgem ofere-
cem benefícios. Como as fi-
bras virgens e recicladas fa-
zem parte de um único sis-
tema complexo, é muito difí-
cil comparar com segurança
seus atributos ambientais.
Na prática, a fibra reciclada
não existiria se a fibra vir-
gem não fosse colhida, já
que a demanda da socieda-
de por produtos de papel e
cartão não poderia ser aten-
dida sem ambos. Para a
produção de celulose vir-

gem é necessário plantar ár-
vores continuamente, o que
ajuda a reduzir o efeito estu-
fa. O reaproveitamento de
resíduos de outros proces-
sos agroindustriais também
é fonte de novas fibras de
celulose, em um ciclo virtuo-
so que agrega valor ao que
antes era inútil. É o caso,
por exemplo, do bagaço da
cana.

Uma fibra pode ser reci-
clada várias vezes, mas não
indefinidamente. A recicla-
gem de papel precisa incor-
porar uma certa quantidade
de novas fibras porque a ce-

lulose se deteriora cada vez
que é reciclada. Além disso,
diferentes tipos de papel re-
querem fibra virgem em sua
composição para atingir as
propriedades técnicas ade-
quadas. Finalmente, às ve-
zes não há papel reciclado
de boa qualidade suficiente
para atender à demanda.
Cerca de 22% do papel usa-
do não pode ser coletado ou
reciclado.

Papel e papelão não são
lixo. Reciclar + Papel!

Equipe Two Sides
https://al.twosides.info/

O papel é um dos produtos 
mais reciclados do mundo
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Como parte de sua

participação como 'Gold

Event Partner' na versão

virtual da drupa, a DuPont

lançou a família de chapas

Cyrel EASY R e o proces-

sador térmico DuPont Cy-

rel FAST 3000 TD. Estes

novos produtos foram

anunciados na live web

session que aconteceu na

sala virtual da DuPont.

F
undada em 2011,

a VR Label é es-

pecializada na

produção de rótu-

los autoadesivos

e sleeves termo-

encolhíveis para vários mer-

cados, entre eles, cosméti-

co/perfumaria, suplemen-

tação, bebidas, alimentício,

nutragênico, farmacêutico,

agrícola, automotivo, produ-

tos laboratoriais, linha pet, la-

cres de segurança e eventos.

Mais do que entregar uma

impressão de excelência,

oferecer um produto de alta

qualidade em todos os as-

pectos. Com esse objetivo, a

VR Label, detentora de um

dos parques de produção

mais modernos do Brasil, e

sediada em Aparecida de

Goiânia (GO), anunciou a

aquisição do sistema de corte

a laser Cartes, o primeiro ins-

talado no país e que conta

com apenas 11 instalações

em todo o mundo. 

Segundo Viomar Rodri-

gues, proprietário da VR La-

bel, estar em sintonia com o

que há de mais moderno em

soluções para produção de

rótulos em todo o mundo é

parte essencial do sucesso e

do atendimento diferenciado

oferecido aos clientes de nor-

te a sul.

No caso do sistema Car-

tes de corte a laser, o proces-

so transcorre com mais pre-

cisão e assertividade, uma

fez que o feixe de luz é dire-

cionado precisamente para o

local de corte, resultando em

recortes com bordas de mais

qualidade, com total auto-

mação. Além disso, o sistema

oferece velocidade superior,

atingindo até 700 metros/mi-

nuto.

VR Label inova com sistema 
de corte a laser pioneiro no Brasil

Chapas Cyrel
EASY R e
sistema de

gravação Cyrel
FAST 3000 TD

na drupa virtual

LaPrensaLa    Pre   nsa
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A
Durst está am-

pliando sua

família de im-

pressoras indus-

triais da série P5

com o anúncio

da nova P5 250 WT.

O equipamento une a

qualidade Premium da nova

geração da tecnologia de im-

pressão Durst com o sistema

de cura UV LED, e o conceito

Water Technology, que utiliza

tintas base d'água certifica-

das pelo UL-Ecologo e RE-

ACH por serem livres de odo-

res, não usarem óleo mineral,

não emitirem substâncias no-

civas ao meio ambiente, po-

derem entrar em contato com

alimentos (abrindo novas

possibilidades de aplicações

de embalagens para o seg-

mento alimentício) e facilita-

rem a reciclagem dos mate-

riais após descarte. 

Além disso, a P5 250 WT

trabalha com consumo de

energia até 30% inferior em

relação à antiga geração,

sem qualquer comprometi-

mento de desempenho. 

Voltado aos segmentos

de embalagens corrugadas e

displays, o equipamento está

configurado para impressão

em até  6 cores (CMYK + light

cyan e light magenta) para re-

produzir assim imagens mais

vivas e com ótima definição,

possui painel touch para con-

figuração no corpo da própria

máquina, e pode ser integra-

da ao sistema de automação

em linha Durst Automat, que

permite trabalhar com dois di-

ferentes produtos ao mesmo

tempo com posicionamento e

registro perfeito de mídia, e

saída e empilhamento auto-

matizados sem qualquer in-

tervenção manual. 

Durst e All4Labels Glo-

bal Packaging Group anun-

ciam o teste beta bem-su-

cedido do novo Tau 510

RSCi da Durst na sede da

All4Labels em Gebesee,

Alemanha.

O Tau 510 RSCi foi insta-

lado na fábrica All4Labels

em Gebesee em meados de

2020 e desde então foi tes-

tado em condições reais de

produção para uma ampla

gama de embalagens im-

pressas e aplicações de eti-

quetas. Graças ao bom de-

sempenho da máquina beta,

outra máquina foi instalada

na mesma sala de im-

pressão para continuar au-

mentando a capacidade de

produção de acordo com as

necessidades da Gebesee,

seguida de várias insta-

lações em outras fábricas

All4Label na Europa.

All4Labels, que possui

29 unidades de produção

em todo o mundo e mais de

3.000 funcionários, é espe-

cializada nos mercados de

cuidados domésticos e pes-

soais, bem como em alimen-

tos e bebidas.

P5 250 WT para o segmento
de embalagens corrugadas

Teste beta do novo Tau 510 RSCi concluído com sucesso
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E
dmur Batista do

Carmo, fundador e

Diretor Geral da Fi-

nepack, define o

atual cenário da fle-

xografia no Brasil assim: "Os

mesmos clientes que exigiam

que os impressos fossem fei-

tos em rotogravura, hoje, pe-

dem o trabalho em Flexo

graças também à tecnologia

KODAK FLEXCEL NX".  E,

segundo ele, a tecnologia KO-

DAK FLEXCEL NX desem-

penha um papel de funda-

mental importância na ele-

vação de status atual da Fle-

xografia, tanto dentro da em-

presa, como no mercado em

geral. 

Atualmente sediada em

uma estrutura de 13 mil m2 na

cidade de Itupeva (interior do

estado de São Paulo) a Fine-

pack é hoje uma das princi-

pais empresas do setor no

país-continente da América

do Sul, contando com 260 co-

laboradores (incluindo aque-

les que trabalham em sua em-

presa convertedora, a Fine-

tech) e tecnologia de ponta

para atender clientes dos qua-

tro cantos do país em diversos

segmentos como alimentício,

bens de consumo, cosmético,

fármaco, pet food, entre ou-

tros. 

"Optamos por trabalhar

com uma diversificada carteira

de clientes de modo e não

apostar todas as nossas fi-

chas em um segmento ape-

nas", explica Edmur, que, em

1992, fundou a Finepack na

cidade de Diadema, localiza-

da na Grande São Paulo. 

Inicialmente, a empresa

trabalhava como uma presta-

dora de serviços de im-

pressão flexográfica para ou-

tras companhias, numa época

em que a Flexo praticamente

engatinhava. "Era um período

em que a referência de quali-

dade era a rotogravura. Nada

do que temos hoje existia. Pa-

ra se ter uma ideia, quando a

Finepack nasceu, nossa pro-

posta era oferecer um serviço

diferenciado e de alta qualida-

de em flexografia, mas o mer-

cado brasileiro não dispunha

de grandes recursos; não ha-

via fornecedor local de anilox

mecânico e dupla-face almo-

fadada, por exemplo. Um

cenário bem diferente de hoje.

Também não havia parte de

computação gráfica, tudo era

feito em fotolito e fotorrepeti-

doras", lembra.

Em 1996, diante de uma

dificuldade muito grande de

fornecedores de clichês de fo-

topolímero (carência de boas

clicherias na época) a Fine-

pack optou por abrir sua pró-

pria clicheria, dando origem à

Finetech. 

Com o crescimento da Fi-

nepack no mercado de pres-

tação de serviços de im-

pressão em Flexo, houve

também a necessidade de se

investir em tecnologia. A partir

de um único equipamento fle-

xográfico de impressão de fa-

bricação nacional, a empresa

passou a expandir seu parque

produtivo com tecnologia de

ponta, construindo uma histó-

ria de pioneirismo em so-

luções de produção, como,

por exemplo, por meio da im-

portação de uma das primei-

ras impressoras oito cores do

país em 1998 (no caso, da

marca alemã

Windmöller&Hölscher, que

acabou se tornando a plata-

forma de impressão usada até

hoje na empresa). 

Novos horizontes

De 2004 a 2010, a história

da Finepack passou por mu-

danças importantes e signifi-

cativas. A principal delas foi a

mudança para o atual prédio,

no interior do estado de São

Paulo, uma área construída

sob medida para permitir o

crescimento da empresa e a

evolução tecnológica que viria

nos anos posteriores. 

Em 2010, a companhia

deixa de ser prestadora de

serviços de impressão para

comercializar seu próprio pro-

duto impresso em flexo ou ro-

togravura, de acordo com a

escolha do cliente. "Ainda

nessa época, havia o paradig-

ma de que a qualidade ideal

era rotogravura. Por isso, op-

tamos por passar a investir em

ambas as tecnologias de pro-

dução", explica Edmur.

Isso começou a mudar em

2013, quando a Finepack rea-

lizou seu primeiro investimen-

to na tecnologia KODAK

FLEXCEL NX. 

A plataforma KODAK

FLEXCEL NX também vem

abrindo novas possibilidades

de aplicações à Finepack.

Uma delas, é a vantagem de

se trabalhar em heptacromia

(ou gamut expandido), de mo-

do a substituir o padrão CMYK

+ Pantone por sete cores de

impressão para obter, inclusi-

ve, cores especiais e cores de

marca. 

"As vantagens são inúme-

ras. Com a tecnologia Mira-

clon, estamos desenvolvendo

trabalhos heptacromia,

também conhecido como ga-

mut estendido: trabalhos fei-

tos com 7 cores, no lugar das

quatro cores primárias, elimi-

nando a necessidade de se

trabalhar com cor Pantone. Is-

so barateia o processo e elimi-

na a necessidade de se ter um

estoque de tintas com vários

Pantones especiais, e mes-

mo de limpar a todo o mo-

mento o sistema da máquina,

uma vez que a troca de tinta

diminui", ressalta Edmur.

Fachada de Finepack..

Edmur Batista do Carmo ao lado do sistema KODAKFLEXCEL NX.

Conheça a história da Finepack com a solução KODAK FLEXCEL NX 

Evolução da Flexografia 
e alta qualidade de impressão 



C
om mais de 1.500

inscrições, o Ga-

llus High Perfor-

mance Day 2021,

que aconteceu de

3 a 4 de março de 2021, foi

um grande sucesso. Usando

este novo formato de evento

digital, Gallus demonstrou os

destaques dos sistemas de

impressão de etiquetas con-

vencionais e digitais e com-

partilhou com todos os parti-

cipantes conversas com es-

pecialistas da indústria sobre

tópicos como impressão de

etiquetas digitais com tintas

de baixa migração. .Quanto à

impressão digital, as vanta-

gens do Gallus Labelfire fo-

ram mostradas em detalhes,

incluindo as características

técnicas mais relevantes. O

resultado da impressão foi

uma etiqueta impressa digi-

talmente, altamente embele-

zada com efeitos metálicos,

que também foram aplicados

digitalmente graças à Unida-

de de Embelezamento Digital

(DEU).

As demonstrações de im-

pressão convencional em

banda estreita foram realiza-

das com Gallus Labelmaster

e Gallus RCS 430. Os partici-

pantes do evento virtual pu-

deram acompanhar a pro-

dução de uma etiqueta de

xampu em material PP trans-

parente no Gallus Labelmas-

ter com barra de impressão

digital integrada " White Edi-

tion ". Com este módulo digi-

tal é possível imprimir digital-

mente um branco opaco ou

integrar mudanças de lingua-

gem em diferentes pontos de

uma etiqueta. Após esta de-

monstração, a etiqueta" Ga-

me-Changer "provou que o

Gallus RCS 430, neste caso

com a unidade de estampa-

gem a quente Pantec Rhino

integrada, é capaz de con-

vencer com uma variedade

de processos e diversas apli-

cações, além de oferecer um

processo de configuração rá-

pido e fácil.

Posteriormente, aconte-

ceram as Breakout Sessions,

espaço em que os especialis-

tas falaram detalhadamente

sobre três temas distintos.

Martin Leonhard explicou o

que observar ao imprimir eti-

quetas digitalmente com tin-

tas de baixa migração, Oliver

Vetter discutiu os benefícios

da impressão em tela rotati-

va, bem como o processo de

pré-impressão fácil e rápido,

e Vladimir Tyulpin da Avery

Dennison forneceu infor-

mações sobre a seleção de

substrato para jato de tinta

flexográfica UV híbrido.

A Pulse Roll Label Pro-

ducts, especialista em tintas

estreitas para impressão na

web, lançou sua plataforma

digital segura, chamada

Link, que torna as infor-

mações comerciais ao vivo

instantaneamente acessí-

veis e os pedidos online dis-

poníveis para seus clientes

em todo o mundo. mundo.

O Link permite que os

clientes e parceiros de distri-

buição da empresa localiza-

dos em todo o mundo aces-

sem com segurança os da-

dos de vendas e pedidos re-

levantes a qualquer momen-

to. A plataforma online foi

desenvolvida como parte do

esforço contínuo da empre-

sa para a melhoria contínua

e seu compromisso em for-

necer soluções inovadoras e

atendimento ao cliente ex-

cepcional rvice para seus

clientes de impressão de eti-

quetas e embalagens.
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Gallus High Performance Dia 2021

Thomas Schweizer, chefe de gerenciamento de produtos. Oliver Vetter, especialista em serigrafia.

A Pulse Roll Label  lança Link
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A Esko revelou sua mais

recente inovação para ins-

peção de impressão, o AVT

iCenter, que permite que os

conversores de etiquetas

gerenciem facilmente os

padrões de qualidade e

produção em trabalhos,

equipes de impressão, tur-

nos e até fábricas.

A plataforma baseada

em nuvem se integra com

o Esko Automation Engine

e as soluções de inspeção

automatizada em l inha

AVT Helios para etiquetas

e impressão em web es-

treita. O iCenter conecta a

pré-impressão e a ins-

peção e permite que os

usuários controlem e for-

neçam um modelo padro-

nizado em todo o processo

de configuração da ins-

peção de qualidade. 

Com o iCenter, os

padrões de qualidade de

inspeção são definidos uma

vez e, em seguida, automa-

ticamente aproveitados ao

longo do processo e ativos

para cada trabalho.
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A Esko lançou a nova

geração do seu editor de

PDF nativo para pré-im-

pressão de embalagens e

etiquetas, o ArtPro+. Com

um novo módulo de Im-

pressão de Dados Variáveis

(VDP - Variable Data Prin-

ting) e integração total com

o equipamento de rotogra-

vura HELL, a mais recente

versão do software líder de

mercado aumenta ainda

mais a excelência operacio-

nal da pré-impressão.

Consagrado como o

melhor editor de PDF nativo

para processos de pré-im-

pressão de embalagens, o

ArtPro+ permite que os ope-

radores reduzam erros aci-

dentais ao editar e automa-

tizar tarefas repetitivas, sem

a necessidade de habilida-

des especiais de progra-

mação. 

O ArtPro+ da nova geração
evolui para aumentar a

excelênciada pré-impressão de 
embalagens e etiquetas

Esko lança AVT iCenter

Brother, especia-

lista em soluções de

impressão, digitali-

zação e etiquetagem,

assinou um acordo com a Ni-

ceLabel - desenvolvedora

global de software de design

de etiquetas e sistemas de

gerenciamento de etiquetas -

para criar e imprimir etiquetas

em ambientes profissionais,

oferecendo aos seus clientes

maiores possibilidades de de-

sign. Este acordo global é o

mais recente na crescente

gama de soluções de identifi-

cação da Brother e permitirá

aos usuários criar etiquetas

padrão para uma grande va-

riedade de indústrias. re com

rapidez e eficiência.

Esta aliança, agora ope-

racional, cobrirá todo o

portfólio de impressoras de

etiquetas da Brother, ofere-

cendo aos usuários a oportu-

nidade de conduzir várias

maneiras de imprimir etique-

tas a partir de uma única pla-

taforma.

Citizen Systems, fabrican-

te global de impressoras es-

peciais, anuncia nova impres-

sora CT-E651L para etique-

tas e POS. Desenvolvido a

partir da impressora POS CT-

E651, o CT-E651L é uma im-

pressora POS nova e aprimo-

rada que foi projetada para

várias aplicações. Graças à

sua capacidade de imprimir

etiquetas e recibos, a CT-

E651L se destaca pela eco-

nomia extraordinária propor-

cionada pela impressão de

etiquetas e recibos de até 3

polegadas a velocidades de

até 200 mm e 300 mm por se- gundo, respectivamente.

Citizen CT-E651L - Impressão Dois em Um de Etiquetas e Recibos

Brother assina acordo com NiceLabel
A
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A
Miraclon, casa da
KODAK FLEXCEL
Solutions, sediou
seu primeiro even-
to virtual o Mira-

clon Innovates para apresen-
tar a PureFlexo Printing. A
tecnologia permite que os
usuários do KODAK FLEX-
CEL NX System produzam
uma impressão flexográfica
de alta qualidade em uma ja-
nela operacional mais ampla
na impressora controlando a
propagação indesejada de
tinta de forma inovadora.
Projetada especificamente
para aplicações com tinta
solvente de bobina larga em
filmes, a PureFlexo Printing
maximiza a eficiência da im-
pressão, a repetibilidade e o
desempenho geral, enquanto
permite que os fornecedores
de pré-impressão consigam
uma impressão mais nítida,
cores estáveis e melhores re-
sultados financeiros em suas
empresas.

LATITUDE DE IMPRESSÃO,
PROPAGAÇÃO INDESEJADA DE

TINTA E POR QUE AS GRÁFICAS

DEVEM LIDAR COM ISSO

As gráficas obtêm o mel-
hor de suas máquinas de im-
pressão quando têm flexibili-
dade para operar sem inte-
rrupções. Eles precisam de
uma latitude ampla (também
chamada de janela de ope-
ração) e de um processo ro-
busto para gerenciar a pro-
dução de forma eficiente, pois
uma latitude estreita significa
que pequenas mudanças po-
dem fazer com que uma tira-
gem fique sem uma qualidade
ou tolerância aceitável. Com
sua resistência à propagação
indesejada de tinta, a Pure-
Flexo Printing oferece às grá-
ficas o poder de manter a im-
pressora funcionando com
pouco risco de haver im-

pressões insatis-
fatórias. 

O Dr. John An-
derson, que é dire-
tor de aplicações
de impressão
avançadas da Mi-
raclon, explica co-
mo a propagação
indesejada de tinta
afeta a latitude de
impressão: "A tinta
fluir facilmente é
uma característica
natural da impressão com tintas
flexográficas solventes em fil-
me. Quando a tinta flui para lu-
gares indesejados, ela pode
preencher lacunas, causar a
formação de borrões e se acu-
mular, criando uma "impressão
suja". Isso nem sempre é fácil
de gerenciar e, muitas vezes, a
situação é piorada por causa de
práticas feitas para resolver ou-
tros problemas de impressão,
como o uso de fitas mais duras,
volumes de tinta maiores e im-
pressão excessiva ".

PUREFLEXO PRINTING:
REDEFININDO O EQUILÍBRIO

ENTRE QUALIDADE E EFICIÊNCIA

PARA IMPRESSORAS

FLEXOGRÁFICAS

Construída com base na
experiência da Miraclon em
mecanismos de transferên-
cia de tinta altamente contro-
lados e desbloqueando ain-

da mais os principais recur-
sos do FLEXCEL NX Sys-
tem, a PureFlexo Printing
oferece controle sem prece-
dentes da propagação inde-
sejada de tinta, aumentando
a latitude de impressão em
todos os níveis de qualidade.
Depois de passar por mais
de dois anos de testes de
campo em mais de 20.000
empregos comerciais, essa
parte do conhecimento da
Miraclon em tecnologias
avançadas de padronização
de superfície de chapa:

l Reduz interrupções não
programadas na impressão
por causa de sujeira

l Oferece cores mais pre-
visíveis

l Diminui os problemas de
diferença entre versões

l Reduz o impacto das
mudanças de operador e de
outras mudanças de produção

BENEFÍCIOS PARA

FORNECEDORES DE PRÉ-
IMPRESSÃO, GRÁFICAS E MARCAS

Os benefícios da PureFle-
xo Printing são sentidos em
toda a cadeia de valor:

As gráficas relatam que
uma maior resistência a pro-
blemas comuns de produção
significa que trabalhos desa-
fiadores agora podem ser
produzidos de forma mais
consistente e com maior tem-
po produtivo.É importante ob-
servar que as FLEXCEL NX
Plates com PureFlexo Prin-
ting podem usar uma fita de
montagem mais macia sem
comprometer a reprodução
da imagem. Isso ajuda a re-
duzir os espaços vazios e a
necessidade de impressão
excessiva, aumentando ainda
mais a vida útil da placa.

Os fornecedores de pré-
impressão podem quebrar o
ciclo que envolve ajuste de
cores, retoque e remontagem
de chapas. tempo produtivo-
que testaram a tecnologia re-
latam uma redução significati-
va no retoque de imagens e
na preparação de arquivos
antes do protótipo por causa
da resposta mais linear e da
menor diferença entre
versões de prova, o que redu-
ziu a necessidade de apro-
vações da impressão por par-
te do cliente.

A Miraclon continua expandindo os limites da 
flexografia com o lançamento da PureFlexo Printing



A Toshiba assinou

um acordo com a em-

presa finlandesa UPM

Raflatac para comer-

cializar em conjunto

uma solução abran-

gente para a im-

pressão de etiquetas

auto-adesivas sem papel de supor-

te (denominado linerless) para o

mercado europeu. Com este acor-

do, as duas empresas respondem

à crescente demanda por tecnolo-

gias de etiquetagem eficientes e

confiáveis de setores como e-com-

merce ou logística, que vêm regis-

trando aumentos sem precedentes

em seus negócios devido à crise da

saúde. Deve-se destacar que a

UPM Raflatac é um dos maiores fa-

bricantes deste tipo de etiquetas

autoadesivas e materiais sustentá-

veis com mais de 4.000 clientes na

Europa.

Essa solução conjunta combi-

nará a tecnologia de

ponta da Toshiba na

impressão dessas eti-

quetas com a linha Op-

tiCut da UPM Raflatac.

Especificamente, a

Toshiba comerciali-

zará sua impressora

BV420D-GL, pertencente à linha

BV400D e recentemente lançada

no mercado. Este modelo é carac-

terizado por impressão de alta qua-

lidade com resolução de até 300

pontos por polegada, velocidade de

impressão de até sete polegadas

por segundo e tamanho compacto.

OptiCut da UPM Raflatac é uma

linha de etiquetas térmicas diretas

sem revestimento que oferece alta

adesão e acúmulo mínimo de ade-

sivo nas lâminas de corte automáti-

co e nas linhas de aplicação das im-

pressoras, evitando atolamentos de

papel e aumenta a qualidade de im-

pressão.

Limpet Labels adquire um
sistema de acabamento
Digicon 3

O fabricante de equipamentos de acabamento

de impressão AB Graphic International (ABG) re-

centemente forneceu Limpet Labels com um siste-

ma de acabamento Digicon Series 3 altamente es-

pecializado. O investimento oferece uma linha de

acabamento modular à prova de futuro que atende

às expectativas de crescimento do produtor de eti-

quetas, ao mesmo tempo que permite maximizar a

eficiência do departamento de acabamento.

Exigindo a capacidade de produzir trabalhos hí-

bridos e de embelezamento, bem como fazer o pe-

el de várias páginas e desenvolver rótulos com

muito mais eficiência, o Digicon da Limpet Labels é

configurado com funcionalidade de peel e desen-

volvimento para a criação de rótulos de várias pá-

ginas, uma estação flexográfica semirrotante para

cores especiais e vernizes especiais, e uma torre

de laminação para laminação a frio e superverni-

zes. O Digicon também possui módulos i-score e

autoslit baseados em auto.

A
BOBST atualizou o

design de sua im-

pressora digital de

etiquetas Mouvent

LB701-UV para

melhorar sua conveniência e

usabilidade, ajudando assim a

tornar esta máquina altamente

produtiva ainda mais eficiente.

A máquina já tinha um design

compacto e ergonômico, mas

foi aprimorado ainda mais para

garantir que apenas um opera-

dor possa operar a prensa.

A atualização do design

significa acesso mais fácil e

ergonômico à cabine de tinta,

com a capacidade de proces-

sar rolos de até 600 mm para

máxima versatilidade do subs-

trato, juntamente com uma te-

la flexível / móvel para contro-

le e gerenciamento da máqui-

na ainda mais conveniente em

todos os ângulos.

O Mouvent LB701-UV per-

mite a produção de etiquetas

digitais de ultra-curta a média

tiragem, sem compromisso.

Está associada a altíssima

produtividade, velocidades de

até 70 m / min, excepcional

qualidade de impressão (1200

x 1200 dpi) e a mais ampla ga-

ma de cores de sua classe; im-

pressão com até 6 cores mais

branco opcional com opacida-

de de 70%, a 45 m / min.
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BOBST melhora a impressora de rótulos Mouvent LB701-UV

Toshiba e UPM Raflatac assinam acordo



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


A especialista em eti-

quetas adesivas Anvar, em-

presa familiar com mais de

30 anos de experiência que

aposta na melhor qualidade

dos seus produtos, apre-

senta o Booklet, a sua mais

recente novidade em eti-

quetas, direccionada para

produtos com forte imagem

gráfica e requisitos de infor-

mação de utilização.

Dentre suas característi-

cas, podem ser destaca-

das:

l Multiplica-se a quanti-

dade de informação contida

na etiqueta: etiqueta im-

pressa frente e verso (infor-

mação multilingue, possibi-

lidade de inclusão de foto

ou imagem, aviso, etc.).

l A imagem gráfica do

produto é reforçada, poden-

do ser incluída em diferen-

tes camadas.

l A etiqueta do livreto é

à prova d'água: as infor-

mações permanecem in-

tactas no produto.

l Em certos casos, os

custos do fundo externo

também desaparecem.

l A cartilha é entregue

colada na lombada com

funcionalidade de livro, faci-

litando a leitura.

RESULTADO FINAL:

Etiqueta base + folheto + fil-

me laminado / Fornecido

em rolo para permitir sua

aplicação em sistemas con-

vencionais de etiquetagem.

CCL Label apresenta

CANtastic, uma combinação

de lata de alumínio com

manga retrátil, uma expe-

riência de bebida inovadora

e segura.

A CCL Label, especializa-

da em etiquetas especiais e

soluções de embalagens,

apresenta a CANtastic, um

novo tipo de lata de alumínio,

que oferece a máxima higie-

ne e um marketing ideal com

uma ampla variedade de

possibilidades promocionais.

CANtastic consiste em

uma lata de alumínio com

uma capa altamente projeta-

da e um rótulo superior que

fornece um selo de segu-

rança de 360 graus para a la-

ta, tornando-a higiênica e se-

gura para beber. A embala-

gem está em conformidade

com todos os regulamentos

oficiais de segurança alimen-

tar e a lata pode ser lacrada

para evitar, por exemplo, a

entrada de seitas na lata

através da abertura superior

do recipiente.

A luva especialmente

projetada e a construção su-

perior permitem a reciclagem

normal da lata de alumínio,

que é totalmente reciclada

na maioria dos países. O

alumínio é 100% reciclável.

Da mesma forma, o metal

sustentável e quase 75% de

todo o alumínio já produzido

ainda estão em uso. O alumí-

nio reciclado economiza

mais de 90% da energia ne-

cessária para fazer o novo

alumínio.

N
ordic Label Oy na Finlân-

dia está atraindo novos

negócios e expandindo

seu portfólio de produtos

usando a tecnologia de

etiqueta inteligente Xeikon. O suces-

so e aceitação da solução de etique-

tas inteligentes "Track and Trace" da

Xeikon está ajudando a reposicionar

a impressora de etiquetas de suces-

so e diferenciá-lo da competição.

Desde que investiu em digital há cin-

co anos, a empresa com mais de

100 anos está agora na vanguarda

da produção de etiquetas digitais

nas regiões nórdicas.

Com o Xeikon Track and Trace,

cada embalagem e rótulo recebe

sua própria identidade digital por

meio de uma imagem, texto, número

ou código de barras exclusivo. A úl-

tima versão 7.0 do poderoso fluxo

de trabalho X-800 do Xeikon permite

a integração de informações exclu-

sivas e a impressão de código im-

presso variável altamente seguro. A

impressora Xeikon imprime de for-

ma automática e segura o código

exclusivo, que pode ser digitalizado

com qualquer aplicativo padrão. A

Xeikon desenvolveu um aplicativo

inovador baseado em nuvem que

coloca "inteligente" no design de ró-

tulos e ajuda os proprietários de

marcas a colocar embalagens e ró-

tulos online para medir o sucesso de

suas campanhas e proteger a ima-

gem da marca.
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Etiquetas  inteligentes para
negócios orientados a dados

Anver apresenta seu 
rótulo de livreto

CCL Label apresenta CANtastic
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Por Equipe Two Sides Brasil 

O
conceito de

Economia

Circular, e

seu corolá-

rio - o de-

sign circu-

lar, está

ganhando corpo em todo o

mundo pelo seu potencial de

encaminhar soluções definiti-

vas para alcançarmos o de-

senvolvimento sustentável.

O European Green Deal

(Pacto Ecológico Eu-

ropeu) tem a Econo-

mia Circular como um

dos pilares do seu pla-

no de ação.

No design circular,

os produtos devem

ser projetados já pre-

vendo sua destinação

correta ao final de um

ciclo de utilização, de

modo a reintroduzi-los

permanentemente em

outros ciclos. A reutili-

zação por tempo inde-

terminado dos bens é

um caso ideal de eco-

nomia circular. Quando isso

não é possível, a reciclagem

se apresenta como uma alter-

nativa para reaproveitar ma-

teriais e recuperar o seu va-

lor.

No caso das embalagens,

por exemplo, a reutilização

pode ser possível em alguns

casos, mas não em todos. Na

maioria das vezes, a logística

envolvida no retorno das em-

balagens inviabiliza economi-

camente a operação. Além

disso, o próprio processo de

readequação da embalagem

para ser novamente utilizada

tem seus impactos e seus

custos.

Nesse cenário, as emba-

lagens feitas a partir de celu-

lose - papel, cartão e papelão

- apresentam diversas vanta-

gens. Em primeiro lugar, a

matéria-prima celulose é de

origem renovável - árvores

cultivadas exclusivamente

para essa finalidade. Ao

contrário do que muitos pen-

sam, no Brasil não se usa

nenhuma árvore nativa para

a extração dessa substância.

Nisso já existe circularidade:

cultivo-colheita-cultivo, num

ciclo virtuoso que substitui a

extração de recursos natu-

rais. Essas árvores cultivadas

ajudam a mitigar o efeito es-

tufa e combater as mudanças

climáticas, outra proposta da

Economia Circular.

Mas o que acontece com

as embalagens celulósicas,

depois de utilizadas? Diferen-

temente das embalagens de

vidro, metal e outros mate-

riais, elas não são propícias à

reutilização, mas são muito

recicladas. Lembremos que,

embora vidro e metal tenham

grande potencial técnico para

serem reutilizados, isso rara-

mente acontece.

As embalagens celulósi-

cas que ainda não são reci-

cladas, quando encaminha-

das a um aterro sanitário,

com o manejo adequado, vão

ser biodegradadas rapida-

mente. Idealmente, compo-

nentes orgânicos do lixo, in-

cluindo os materiais celulósi-

cos, deveriam ser enviados a

usinas de compostagem, on-

de seriam transformados em

adubo e voltariam à natureza

realimentando-a (outro pre-

ceito da Economia Circular).

No entanto, esse tipo de des-

tinação ainda é muito rara no

Brasil.

Num aterro sanitário, o so-

lo é impermeabilizado para

evitar que o chorume, efluen-

te líquido resultante da biode-

gradação do lixo, alcance o

lençol freático. O gás metano,

também produto da decom-

posição dos materiais orgâni-

cos e que é cerca de 20 ve-

zes pior que o CO2 em ter-

mos de aquecimento global,

é queimado ou recolhido para

uso como combustível. No

entanto, infelizmente, quase

metade das cidades brasilei-

ras ainda encaminham seus

resíduos para os famigerados

lixões, ou para aterros contro-

lados, um pouco melhores,

mas que ainda oferecem da-

nos à saúde pública e ao am-

biente Embora a Política Na-

cional de Resíduos Sólidos

tenha determinado a erradi-

cação desses depósitos de li-

xo até 2014, os prazos para

sua substituição definitiva por

aterros sanitários têm sido

protelados. Agora, o novo

prazo é agosto de 2021 para

as grandes cidades e 2024

para as menores.

Tudo isso mostra

a importância e a ne-

cessidade premente

de reciclarmos tudo

que for tecnicamente

possível de ser reci-

clado e que ainda

não é reutilizável. No

Brasil, segundo a As-

sociação Nacional

dos Aparistas de Pa-

pel (Anap), 83% das

embalagens de pa-

pel, cartão e papelão

já é reciclado e esse

número tende a cres-

cer. Essa reciclagem mostra-

se economicamente viável e

é fonte de renda importante

para muitos cidadãos. Existe

um esforço permanente dos

vários participantes dessa ca-

deia produtiva para aumentar

ainda mais essa taxa.

Enquanto outros materiais

de embalagem não alcançam

patamares tão altos de reci-

clagem ou reutilização, a es-

colha preferencial por emba-

lagens feitas a partir da celu-

lose apresenta-se, hoje, co-

mo um passo significativo em

direção à Economia Circular,

embora muito ainda precise

ser melhorado.

Reciclagem de Embalagens 
de Papel e Economia Circular
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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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