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A
sustentabilidade
e a proteção do
clima estão de-
sempenhando
um papel cada
vez mais proe-

minente em todos os aspec-
tos da vida, e nem mesmo a
pandemia Covid-19 conse-
guiu tirá-los da agenda. A re-
dução do impacto ambiental
tornou-se um fator muito mais
importante nos últimos anos
em todos os setores da eco-
nomia. Os fornecedores de
serviços de impressão não
são exceção, não apenas por
causa dos padrões ambien-
tais cada vez mais rigorosos
que a indústria deve atender,
mas também porque a sus-
tentabilidade está no topo da
lista de prioridades para
clientes e consumidores de
impressoras. Não surpreen-
de que as perspectivas de su-
cesso sejam melhores para
empresas que optam por pro-
cessos sustentáveis.

Já há algum tempo, a Ko-
dak conduz ativamente o de-
senvolvimento de tecnologia
para permitir que as impres-
soras de embalagens e co-
merciais produzam pegadas
de carbono mais verdes e
mais baixas. A Kodak faz to-
dos os esforços para garantir
que qualquer progresso no
caminho para uma maior sus-
tentabilidade não ocorra em
detrimento da qualidade, pro-
dutividade e lucratividade.
Em um artigo publicado re-
centemente, Jim Continenza,
presidente e CEO da Kodak,
explicou: "Meu objetivo é ofe-
recer soluções que não se-
jam apenas superiores às al-

ternativas, mas que também
sejam respaldadas por um
compromisso inabalável de
toda a empresa em preservar
nosso meio ambiente. meio
Ambiente. É claro que nossos
clientes e o público estão se
tornando mais conscientes
desse imperativo e acho que
é a coisa certa a fazer.

O fato de que uma ênfase
ainda maior deve ser coloca-
da em questões de sustenta-
bilidade e uso mais eficiente
de recursos ao desenvolver
novas tecnologias para o
mundo de amanhã é certa-
mente uma boa notícia. No
entanto, ainda hoje, existem
soluções comprovadas no
mercado que as impressoras
podem implementar sem
muito esforço e despesa co-
mo uma maneira rápida de
atualizar. As placas KODAK
SONORA Process Free, usa-
das por mais de 5.000 im-
pressoras em todo o mundo,
são apenas um exemplo. A
última geração de produtos, o
KODAK SONORA XTRA
Iron, combina todos os recur-
sos de sustentabilidade, qua-
lidade e desempenho. tecno-
logia de chapa sem proces-

samento da Kodak com velo-
cidades de imagem mais rá-
pidas, contraste de imagem
drasticamente aprimorado e
manuseio mais robusto.

UM PASSO SIMPLES COM

GRANDE IMPACTO, NÃO APENAS

PARA A SUSTENTABILIDADE

A troca de placas proces-
sadas por placas SONORA
livres de processo elimina os
processadores de placas e,
com eles, o processamento
tradicional de placas. A van-
tagem decisiva da sustentabi-
lidade aqui é que o consumo
total de eletricidade, água, re-
velador, intensificador, so-
lução de goma e finalizador
de limpeza associado ao mé-
todo convencional é reduzido
a zero. E como não há mais
produtos químicos para lidar
e não há processadores de
placas que precisem de lim-
peza e manutenção, também
não há produtos químicos
usados ou resíduos líquidos
contaminados para descar-
tar. Isso obviamente repre-
senta uma economia de cus-
tos significativa, como todas
as impressoras familiares
confirmarão.

A produção com chapas
sem processamento SONO-
RA não só gera economia na
pré-impressão, mas também
expande a economia na sala
de impressão, resultando em
benefícios de sustentabilida-
de tangíveis que começam
quando a impressora é insta-
lada. Com o aumento da es-
tabilidade do ponto e a re-
dução da variabilidade que
resulta da eliminação do pro-
cessamento tradicional de
chapas, é possível uma gran-
de economia de custos na im-
pressora porque há menos
desperdício e menos tempo
de inatividade da impressora
para refazer a chapa.

Outra vantagem das cha-
pas SONORA do ponto de
vista da sustentabilidade é o
ambiente de trabalho mais
confortável para os funcioná-
rios do departamento de cha-
pas. A tarefa geralmente im-
popular e árdua de limpar
processadores de placas ma-
nualmente agora é coisa do
passado. Por último, mas não
menos importante, o desapa-
recimento do processador de
placas libera um valioso es-
paço de pré-impressão que
pode ser usado alternativa-
mente.

Sustentabilidade em ação: 

com placas Kodak Sonora livres de processo

Saiba como você pode
economizar dinheiro tanto
na pré-impressão quanto
na impressão, adotando a
tecnologia de placas de
processamento grátis
KODAK SONORA: 

https://www.kodak.co
m/en/print/page/sonora-
roi-calculator
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N
ovo módulo de aluguel e

reservas para o software

de impressão da Web

EFI MarketDirect Store-

Front da Electronics For

Imaging, Inc. ajuda em-

presas de impressão, provedores de

serviços de marketing e outras organi-

zações a gerenciar seus recursos de

estoque, ativos e produtos e alugá-los

para eventos e exposições. Esta nova

funcionalidade de e-commerce impres-

so permite que os usuários criem um

evento, suas datas e local e identifi-

quem os produtos disponíveis para

aquele evento (com informações de

custo por hora, dia ou mês, bem como

uma plataforma de pagamento para ga-

rantir a disponibilidade do provedor de

impressão Recursos).

No geral, essa nova solução torna

mais fácil do que nunca para as gráfi-

cas oferecer aluguel de equipamentos

como uma nova forma de receita.

Com o módulo de Locações e

Reservas do MarketDirect StoreFront,

os usuários podem definir os

parâmetros, especificações e opções

de um produto, bem como seus preços

e a localiz  ação de seus armazéns. A

solução gerencia a disponibilidade e

programa as reservas de aluguel.

Além disso, gerencia o gerenciamento

e os embarques, gerando uma

etiqueta de devolução para que o

processo de devolução do produto

alugado seja mais f luido. A

MarketDirect StoreFront gerencia

então o retorno e o estoque adequado

dos produtos alugados.

Hybrid Software

comemora 10

anos de mercado
A Hybrid Software está comple-

tando dez anos de atuação no mer-

cado. Agora como parte do Grupo

Global Graphics, a empresa se con-

sagrou em todo o mundo por levar

inovação e flexibilidade à pré-im-

pressão de clicherias e convertedo-

res por meio de soluções com supor-

te nativo ao padrão PDF e softwares

construídos em cima da plataforma

HTML 5. 

Entre seus principais produtos,

está o PackZ, uma aplicação que re-

volucionou a forma com que empre-

sas recebem, editam e enviam arqui-

vos para impressão, flexibilizando

aplicações fundamentais para a fina-

lização de arquivos como separação

de cores, trapping, retículas, qualida-

de, controle de elementos -tornando

a edição de alta qualidade em emba-

lagens e rótulos acessível a profis-

sionais de pequeno, médio e alto vo-

lume de produção.

Em 2013, a empresa também

lançou o CLOUDFLOW, um conjunto

de fluxo de trabalho de produção mo-

dular para processamento, gerencia-

mento de ativos, prova digital e auto-

mação do fluxo de trabalho. Com es-

ses dois produtos, a Hybrid Software

se tornou a empresa de pré-im-

pressão e gerenciamento de fluxo de

trabalho como referência em todo o

mundo. 

Recentemente, a empresa rece-

beu um Prêmio de Inovação Técnica

FTA 2021 por seu novo produto, o In-

telligent Flexo. Junto com seu prêmio

no ano passado para CLOUDFLOW

Patch Planner, a Hybrid Software se

tornou a primeira empresa a ganhar

este cobiçado prêmio em dois anos

sucessivos.

Novo módulo de aluguel

e reservas da EFI
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D
ada a melhoria da situação

dos pedidos e o impacto cada

vez mais positivo da transfor-

mação do Grupo, a Heidel-

berger Druckmaschinen AG

(Heidelberg) está confiante

em retornar ao crescimento lucrativo no

exercício financeiro de 2021/2022 (1º de

abril de 2021 a 31 de abril de 2022). Apesar

das contínuas incertezas sobre a duração e

extensão dos efeitos negativos da pande-

mia, a empresa espera que as vendas au-

mentem de € 1.913 milhões para pelo me-

nos € 2 bilhões. A empresa também espera

que a lucratividade cresça ainda mais forte

do que as vendas.

Com um sólido desenvolvimento

econômico, parece que essa tendência de

alta continuará nos próximos anos

também, como resultado direto de uma im-

plementação bem-sucedida de medidas

de realinhamento pela empresa, uma nova

abordagem baseada em um único core bu-

siness mais lucrativo e expansão de áreas

de crescimento. Espera-se que a econo-

mia econômica de € 170 milhões tenha en-

trado em vigor no ano financeiro de

2022/2023 e o ponto de equilíbrio opera-

cional do Grupo também deverá diminuir

em cerca de € 1,9 bilhão. A Heidelberg vê

um potencial considerável para crescimen-

to contínuo e aumento de valor no futuro,

especialmente para o setor de embala-

gens, modelos de negócios digitais, o mer-

cado chinês e novas aplicações de tecno-

logia, como a Heidelberg Wallbox, cujas

vendas ajudaram a mais que dobrar. recei-

ta total da mobilidade elétrica.

Calibrite

Photo

Solutions

com

tecnologia 

X-Rite
A X-Rite anunciou a tran-

sição de todo seu portfólio de

fotos e vídeos para a Calibrite,

uma empresa recém-formada

dedicada a atender às necessi-

dades de gerenciamento de co-

res especificamente para esses

segmentos. 

Por sua vez, a Calibrite irá

colaborar com a X-Rite no de-

senvolvimento de produtos e

assumir o controle global direto

da distribuição e marketing das

soluções fotográficas da X-Rite.

O novo portfólio de produtos

Calibrite seguirá contando com

a tecnologia X-Rite.

Como parte de uma mu-

dança estratégica, a X-Rite de-

cidiu que o mercado de foto e

vídeo seria melhor atendido por

meio de um parceiro dedicado,

focado exclusivamente nas ne-

cessidades exclusivas de fotó-

grafos e cineastas.

A Calibrite foi formada por

um grupo de investidores que

trabalharam com a X-Rite nos

mercados de foto e vídeo por

mais de 20 anos e continuará a

fornecer soluções líderes da

indústria para fotógrafos, cine-

astas, designers e criadores de

conteúdo que exigem as melho-

res ferramentas para trabalhar

com cores. 

A Calibrite fornecerá suporte

global para todos os clientes

existentes de foto e vídeo da X-

Rite, honrando as garantias de

produtos anteriormente vendi-

dos.

Heidelberg espera crescimento

lucrativo neste ano fiscal
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C
omo parte de

sua estratégia

de impacto sus-

tentável, a HP

Inc. revelou uma

meta ambiciosa

de acelerar o patrimônio digital

para 150 milhões de pessoas

até 2030. E para ajudar a atin-

gir essa meta, a empresa

anunciou o lançamento do HP

PATH (Parceria e Tecnologia

para a Humanidade), um pro-

grama de aceleração inova-

dor, com foco na educação,

saúde e criação de oportuni-

dades econômicas, que inves-

tirá em iniciativas e parcerias

locais para enfrentar os desa-

fios das comunidades desfa-

vorecidas em todo o mundo.

A HP acredita que o verda-

deiro patrimônio digital requer

quatro elementos principais:

hardware (por exemplo, laptop

ou impressora); conectividade

(por exemplo, acesso à Inter-

net); qualidade, conteúdo rele-

vante (por exemplo, materiais

de aprendizagem); e alfabeti-

zação digital (por exemplo, ha-

bilidades para usar a tecnolo-

gia). O trabalho da HP se con-

centrará em quatro comunida-

des específicas que são mais

propensas à exclusão digital:

l Mulheres e meninas ;

l Pessoas com deficiência

(incluindo populações mais

velhas);

l Comunidades de grupos

de cor / marginalizados;

l Educadores e profissio-

nais - para abordar suas res-

pectivas limitações e oportuni-

dades de inclusão digital.

O anúncio coincidiu com a

publicação do 20º Relatório

Anual de Impacto Sustentável

da HP, que destaca o progres-

so que a empresa está fazen-

do por meio de seus pilares de

Ação Climática, Direitos Hu-

manos e Equidade Digital.

A Kodak anunciou a primeira im-

plantação das soluções comerciais

KODAK PRINERGY On Demand na

Modern Litho. O fato marca outra eta-

pa no desenvolvimento da Kodak de

soluções abrangentes de software ba-

seadas em inteligência artificial que

ajudam as impressoras a se tornarem

mais automatizadas, eficientes e lucra-

tivas. Por sua vez, a decisão da Mo-

dern Litho evidencia outro passo na par-

ceria de sucesso em longo prazo entre a

Kodak e a gráfica comercial com sede

nos Estados Unidos.

Classificada entre as primeiras gráfi-

cas da América do Norte, a Modern Lit-

ho possui cinco instalações de produção

em Missouri. Revistas, catálogos, mala

direta e impressão comercial constituem

seu maior setor de serviços, além do

portfólio da empresa também incluir

web-to-print, publicações digitais e ser-

viços de sinalização e gráficos de exi-

bição. Como uma gráfica G7 Master

Certified, a empresa é especializada

em offset plana de alta qualidade,

mas também oferece serviços digi-

tais, uso CTP da Kodak e a tecnologia

de impressão digital, bem como as

chapas KODAK SONORA livres de

processamento. Por muitos anos, a

produção em todos os locais foi con-

trolada e gerenciada usando o fluxo

de trabalho KODAK PRINERGY.

A implementação do PRINERGY On

Demand Business Solutions já está em

andamento na Modern Litho. A nova so-

lução Kodak está configurada para en-

trar em operação totalmente em todas

as instalações da empresa em outubro

deste ano.

HP Inc. vai acelerar o patrimônio digital

para 150 milhões de pessoas até 2030

Primeiro cliente mundial do PRINERGY On

Demand Business Solutions: a Modern Litho
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nome

d e

Maya,

a nin-

f a -

deusa grega da fer-

tilidade e do cresci-

mento, maio provou

ser o momento mais

fecundo para reve-

lar muitos detalhes

sobre a nova Pro

Z75, a impressora a

jato de tinta B2 + da

Ricoh.

Desde o anúncio anterior,

lançado em dezembro, o inte-

resse na primeira prensa de

remoção de granalha à base

de água B2 do mundo tem

crescido continuamente. Esse

entusiasmo foi alimentado por

uma campanha nas redes so-

ciais que anunciava com um

certo mistério a chegada de

um dragão - o emblema desta

equipe - e, ao lado dele, um

desenvolvimento de jato de

tinta B2 projetado especifica-

mente para preencher uma

clara lacuna no mercado. Um

desenvolvimento que combi-

na alta produtividade com a

máxima flexibilidade, tanto pe-

la utilização dos diversos

meios de impressão quanto

pela amplitude de aplicações

possíveis, para atender a to-

das as necessidades dos im-

pressores comer-

ciais no sentido

mais amplo e das

empresas de marketing direto.

. Um desenvolvimento otimi-

zado para facilitar entregas rá-

pidas e apoiado pelas déca-

das de experiência da Ricoh.

As gráficas comerciais nos

mostraram seu entusiasmo

em ver como esse equipa-

mento pode melhorar suas

margens nos trabalhos atuais

e combinar acessibilidade

com versatilidade quando se

trata de manuseio de mídia.

Eles estavam ansiosos para

aprender mais sobre como es-

sa equipe lhes permitirá criar

novos produtos e aproveitar o

poder do digital para fornecer

mais valor. Essa tão esperada

revelação ocorreu no início de

maio. Tive o orgulho de presi-

dir dois eventos virtuais nos

quais compartilhamos com

mais de 250 convidados de

uma longa dúzia de países di-

ferentes os pilares sobre os

quais esta nova impressora foi

desenvolvida. Fundamentos

que são fruto de extensa co-

criação, nascidos de entrevis-

tas entre nossos engenheiros

de produto e gerentes com

gráficas comerciais em todo o

mundo. Podemos resumir es-

ses aspectos-chave como es-

te:

1. Transformação digital:

mova tiragens mais curtas do

offset para obter uma pro-

dução mais fácil, rápida e lu-

crativa para muitas de suas

aplicações comuns, bem co-

mo para livros, manuais, publi-

cações, mala direta ou outras

produções especializadas. 

2. Evoluir o produto im-

presso: a variedade de apli-

cações possíveis se multiplica

em uma impressora digital,

que trabalhe formatos entre

DIN A3 e B2 +, e que aceite

suportes que podem variar de

60 a 400 g / m2 (600 mícrons).

3. Desenvolvimento tec-

nológico: para as cores vivas,

confiabilidade e qualidade ex-

cepcional, suportada pela re-

solução de 1200x1200 dpi e

aprimorada pela tecnologia

Ricoh. E sustentado em qual-

quer velocidade e em papéis

offset, revestidos ou tratados.

4. Informações fornecidas

pelos clientes: confiabilidade

do sistema e facilidade de uso

eram solicitações claras. Os

cabeçotes de impressão pie-

zoelétricos da Ricoh são fabri-

cados em aço inoxidável, o

que garante sua durabilidade

e muito mais quando um siste-

ma de limpeza automática foi

incorporado para mantê-los

sempre prontos. A operação é

feita por meio de um novo

controlador digital poderoso

em uma grande tela de to-

que.

A HP Inc. lançou o HP Indi-

go Secure, um novo conjunto

de soluções de proteção e se-

gurança de marca. Essas so-

luções ajudam as impressoras

de segurança e os provedores

de serviços de impressão a

proteger seus clientes contra

falsificações e outras ame-

aças a seus produtos. A HP

também anunciou a nova HP

Indigo 6K Security Press, a

primeira impressora digital HP

Indigo especialmente projeta-

da para o mercado de im-

pressão de segurança, forne-

cendo soluções de segurança

únicas e de vários níveis em

um ambiente seguro.

Seus recursos incluem

medições de vários níveis

para tornar certos itens visí-

veis ou invisíveis, com qual-

quer mistura de tintas invisí-

veis, tintas infravermelhas,

impressão de dados variá-

veis, IDs serializados exclusi-

vos, códigos QR, microtexto

serializado, padrões guil-

hochê e função de rastrea-

mento e monitoramento co-

nectado na nuvem.

Abertura para o crescimento: 

o futuro da impressão comercial está chegando

Por: Eef de Ridder

Vice Presidente

Commercial &

Industrial Printing

EMEA de Ricoh

Europa

HP lança impressão segura para impressoras digitais HP Indigo
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A Canon anunciou que,

após testes rigorosos, a im-

pressora jato de tinta de ali-

mentação contínua, a ProS-

tream 1800, é o primeiro sis-

tema de impressão digital do

mundo a obter a certificação

FOGRA59 da Fogra, o insti-

tuto de pesquisa da indústria

para impressão a jato de tin-

ta. impressão e mídia. Esse

reconhecimento não só dá

aos usuários do ProStream

1800 total confiança na pre-

cisão das cores e na con-

sistência consistente de

suas impressões, como

também oferece uma vanta-

gem competitiva potencial.

Quando se trata de repro-

dução de cores exatas, a

ampla gama de cores do

ProStream permite aos

clientes expandir a cobertura

de cores PANTONE em até

93% com apenas quatro co-

res de impressora, depen-

dendo do papel usado. Em

última análise, o ProStream

é capaz de reproduzir até

2.182 das 2.334 cores PAN-

TONE com um CIEDE2000

<2.0, algo que, no passado,

só poderia ser obtido com

uma impressora multicolori-

da.

Para ambientes de im-

pressão comercial de alto

volume, a alimentação contí-

nua ProStream 1800 oferece

velocidades de até 133 m /

min., Combinando a qualida-

de de impressão e flexibilida-

de de mídia de offset com a

eficiência de produção e ver-

satilidade de jato de tinta. tin-

ta digital. O resultado é um

desempenho excepcional.

Com cabeças de impressão

drop-on-demand de 1.200

dpi e tinta de polímero à ba-

se de pigmento com Canon

ColorGrip para garantir con-

sistência de cor, o ProStre-

am 1800 atinge excelente

qualidade de impressão em

uma ampla variedade de mí-

dias, incluindo papéis offset.

padrões revestidos e não re-

vestidos e papéis para jato

de tinta otimizados de 40 a

300 g / m2.

A
Canon adiciona

duas novas so-

luções de aca-

bamento ao seu

portfólio; SDD

PTM7006 Press

Trim Booklet / Booklet Trim-

mer e GBC eWIRE Pro Inline

Binder.

A impressora SDD

PTM7006 Press Trim pode

ser acoplada em linha a uma

impressora Canon image-

PRESS C910 ou varioPRINT

série 140, proporcionando

agilidade, sem manuseio adi-

cional ou etapas de acaba-

mento, livreto rápido e pro-

dução manual em uma única

operação. Ao cortar a borda

longa dos livretos / livretos

para uma espessura de 6

mm, este novo módulo

também nivela a lombada pa-

ra uma aparência profissio-

nal, ao mesmo tempo que fa-

cilita a embalagem, empilha-

mento e distribuição. Além

disso, os clientes podem es-

colher entre duas opções adi-

cionais para melhorar ainda

mais a qualidade de seus liv-

retos: um aparador de 2 faces

para aplicações de san-

gramento total e um

módulo de dobra

para uma lom-

bada total-

mente qua-

drada.

P o r

outro la-

do, o no-

vo encader-

n a -

d o r

GBC eWI-

RE Pro integra-

se perfeitamente

com as séries image-

PRESS C910 e image-

PRESS C10010VP e vario-

PRINT 140 séries de impres-

soras digitais em preto e

branco da Canon, fornecen-

do um fluxo de trabalho de

produção de livretos em espi-

ral e em anel  totalmente au-

tomatizado duplo. Graças a

esta solução, mesmo as me-

nores empresas de im-

pressão são capazes de eli-

minar os gargalos associados

à encadernação manual de

anel duplo e espiral, permitin-

do que entreguem documen-

tos encadernados de manei-

ra precisa e profissional em

todas as suas atribuições.

Canon expande sua gama de

produtos de acabamento

Canon Prostream 1800 obtém a certificação Fogra59
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É
extre-
m a -
mente
i m -
p o r -

tante ter muita
clareza sobre o
papel da im-
pressão digital
nestes tempos
de transfor-
mação (digital)
das empresas
gráficas e o es-
forço compreensível dos for-
necedores para tentar nos
vender máquinas digitais em
situação de ligeira melhora
econômica no segmento de
embalagens da indústria gráfi-
ca.

Antes de investir é ne-
cessário conhecer o volume
total de produção em geral en-
tre a impressão digital e a im-
pressão em offset e realizar
um bom estudo de benchmar-
king de investimentos.

VOLUME MUNDIAL TOTAL
IMPRESSO ANTES DA COVID
(2018/19)

62% da impressão mun-
dial em papel foi impressão
offset

24% da impressão mun-
dial em papel foi em outros
sistemas de impressão (flexo-
grafia, rotogravura, impressão
tipográfica, impressão digital e
outros)

14% da impressão mun-
dial foi impressão digital

8% dentro de 14% da im-
pressão digital foi impressão
digital em papel.

Obviamente, a maioria dos
produtos impressos ainda é
feita em impressão offset. A
impressão digital é dominante

em tiragens
muito curtas e
logicamente na
impressão de
dados variáveis
e personali-
zação de produ-
tos impressos.

VANTAGENS DA
IMPRESSÃO

DIGITAL

l Geralmen-
te, um pequeno valor de in-
vestimento à primeira vista

l Impressão direta de da-
dos digitais do computador

l Impressão de dados va-
riáveis

l Impressão de dados
personalizados

l Cada impressão tem o
mesmo custo, não importa se
é 2 ou 500 cópias

l Aplicação de 4 a 7 cores
para uma gama de cores mais
ampla

lGrande variedade de tin-
tas / vernizes especiais (tinta
branca, tintas de efeito metáli-
co, tintas fluorescentes, verniz
em relevo e muito mais)

l Impressão HD sepa-
ração de 7 cores (por exem-
plo, CMYK + OGV) para re-
produzir até tons Pantone

l Tintas de toner, tintas lí-
quidas aquosas, tintas UV, tin-
tas elétricas disponíveis

l Possibilidade de criação
de linhas de produção com-
pletas automatizadas e até
autônomas (com velocidade
média de 2.500 impressões
por hora na linha completa -
situação em 2021)

l Novos substratos como
tecidos, sedas, couro, cerâ-
mica, vidro e plásticos (am-
biente !!!)

DESVANTAGENS DA IMPRESSÃO
DIGITAL

l Depreciação em apenas
3 a 5 anos

l Alto custo de tintas
aquosas e UV

l Grande quantidade de
tinta necessária em sistemas
de jato de tinta

lAlto custo de consumíveis
lAlto custo de serviço téc-

nico e alta necessidade dele
em várias marcas

lAlto custo de energia pa-
ra secagem (custos de ener-
gia muito exagerados em sis-
temas de jato de tinta)

l A oficina digital deve ser
condicionada em temperatura
e umidade relativa

l Substratos limitados, es-
pecialmente em variedades
de papel, papel cartão, pa-
pelão e papelão ondulado

l Impossibilidade de reci-
clagem de formulários de pa-
pel em caso de aplicação de
primer ou verniz eletrotinta.

l Velocidade de im-
pressão lenta, baixa produtivi-
dade, baixa lucratividade, alto
custo de produção

l Custo de investimento
realmente alto devido ao seu
curto tempo de depreciação

l Poluição ambiental dos
recursos naturais do ar por
meio de processos de im-
pressão digital UV, muito pro-
nunciada em sistemas de jato
de tinta devido à necessidade
de se aplicar uma alta camada
de tinta no substrato e, assim,
causar uma alta emissão de
CO3 (ozônio). Válido na pro-
dução de etiquetas e em todos
os tipos de impressão de gran-
de formato.

Importância da impressão digital 

na transformação da gráfica

Rainer Wagner

http://www.druckblog.com

http://www.rainerwagner

.com
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LUCRATIVIDADE DA IMPRESSÃO
DIGITAL VERSUS IMPRESSÃO

CONVENCIONAL EM EMPRESAS

HÍBRIDAS

Ponto de equilíbrio entre a

impressão digital e a im-

pressão convencional:

lSe a impressora offset na

fábrica tiver 5 anos ou menos -

uma tiragem de 300 folhas é

mais econômica para imprimir

em uma impressora digital.

Com as impressoras offset

de última geração 2020/21, a

lucratividade de produzir em

uma impressora digital de 50 a

150 folhas é reduzida depen-

dendo do grau de automação

da impressora offset.

l Se a impressora offset

na fábrica tiver de 5 a 10 anos

- até 500 folhas é mais econô-

mico para imprimir em uma

impressora digital.

l Se a impressora offset

interna tiver entre 10 e 20

anos - até 800 a 1.000 folhas é

mais econômico para imprimir

em uma impressora digital.

(Há um grave problema de
lucratividade e produtividade
devido à idade do equipamen-
to offset nesta fábrica. A so-
brevivência da empresa está
em dúvida.)

RESUMO
Em seguida, deve-se ga-

rantir que a impressora digital

esteja repleta de trabalhos de

pequenas tiragens entre 50 e

800 impressos em um, dois ou

três turnos para obter o retor-

no sobre o investimento (ROI)

dentro do tempo de depre-

ciação de 3 a 5 anos. Tarefa

bastante difícil e somente al-

cançável através da produção

automatizada (Web2Print).

Além disso, a cada 6 me-

ses / 1 ano - dependendo da

marca do equipamento digital

- também deve ser investido

constantemente em atuali-

zações de software para man-

ter e melhorar a qualidade de

impressão e aumentar a velo-

cidade de produção.

As recentes leis ambien-

tais internacionais e especifi-

cações técnicas em relação à

poluição de recursos vêm em

foco s natural, sustentabilida-

de e reciclagem de produtos

impressos em sistemas de im-

pressão digital.
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HP Inc. anunciou o fechamento de

sua aquisição da HyperX, a divisão de

videogames da Kingston Technology

Company. A aquisição apóia a estraté-

gia da HP de impulsionar o crescimento

em seus negócios de sistemas pesso-

ais, onde jogos e periféricos são seg-

mentos atraentes.

O portfólio de produtos HyperX

abrange uma variedade de periféricos

de jogos, incluindo fones de ouvido, te-

clados, vários designs de mouse, mou-

se pads, microfones USB e acessórios

de console.

HP Inc. conclui aquisição do HyperX
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A
sua operação de
acabamento está
atrasando seus
n e g ó -
cios? Ou

reduzindo suas
margens de lucro
com processos de
trabalho intensivo
ou desperdício cau-
sado por erros de
encadernação? Os
módulos de acaba-
mento são ilhas
desconectadas na
automação do seu
fluxo de trabalho? 

Talvez você ten-
ha obtido ganhos significati-
vos na automação da pré-im-
pressão, incluindo envio de
trabalhos, conversão e impo-
sição de arquivos e alguma
automação de fluxo de trabal-
ho simples. O próximo ponto
é integrar a operação de im-
pressão com módulos de
acabamento quase em linha
para completar a automação,
da pré-impressão ao acaba-
mento. Se você também tem
impressoras offset em sua
operação, não se esqueça de
aproveitar o fluxo de trabalho
de pré-impressão offset com
as impressoras digitais em
um fluxo de trabalho híbrido
eficiente. 

MELHOR INTEGRAÇÃO DE ACA-
BAMENTO

Se o seu processo de en-
cadernação for um gargalo,
você pode perder todos os
ganhos quando as tarefas fo-
rem rejeitadas. Os erros de
encadernação podem ser os
erros mais caros na gráfica,
eliminando todos os ganhos
obtidos no início do processo. 

A etapa lógica na jornada
de automação do fluxo de tra-
balho é automatizar o envio

de tarefas da im-
pressora até o mó-
dulo de acabamen-
to. Ao estabelecer
um fluxo de trabal-
ho que se integra
aos módulos de
acabamento sepa-
rados, você pode
unir diversas ilhas
de produção em
sua gráfica, incluin-
do a conexão da
pré-impressão até
a encadernação.

Isso lhe permite automatizar
os processos propensos a
erros, reduzir o tempo de pre-
paração e virtualmente elimi-
nar o desperdício na enca-
dernação.

Pergunte a Tim Rozema
em Get It Now Print em Ha-
rrisburg, Pa.: "Economiza-
mos muito tempo sem preci-
sar enviar as tarefas de volta
para a pré-impressão devido
a sangramentos incorretos,
tendo um processo de pro-
dução mais eficiente com
mais trabalho saindo em me-
nos horas e ainda estenden-
do ao acabamento no qual os
códigos de barra agora po-
dem configurar automatica-
mente os módulos de acaba-
mento e não ficamos parados
esperando pelas folhas de
teste saírem. Apenas pres-
sionamos para iniciar e a ta-
refa será feita quando estiver
feita."

Com um fluxo de trabalho
EFI Fiery automatizado, é fá-
cil eliminar os gargalos de en-
cadernação integrando com
o cortador longitudinal/guilho-

tina/vincadeiras separado de
quase todos os fabricantes
no mercado. Você tem módu-
los de acabamento separa-
dos da Ausjutech, Duplo,
Graphic Whizard, Horizon,
MBM, Morgana, Plockmatic
ou Uchida? 

Disponibil izamos para
você guias de instruções para
a marca de cada parceiro que
ajudarão a eliminar configu-
rações manuais repetitivas e
demoradas, com até 70% de
redução no tempo de confi-
guração da tarefa! 

Veja como funciona: no
Fiery Impose, um código de
barras é adicionado à tarefa,
além de aplicar o modelo de
imposição. Esse código de
barras inclui todas as infor-
mações de configuração para
o módulo de acabamento.
Quando o código de barras é
digitalizado no módulo de
acabamento, ele sabe o que
fazer sem a necessidade de
configuração manual pelo
operador. Assista aos vídeos
aqui e aqui sobre como isso é
feito nos equipamentos da
Duplo e da Graphic Whizard.

Ao usar o JobFlow, exis-
tem ainda mais configu-
rações que podem ser auto-
matizadas para módulos de
acabamento da Duplo. Para
a unidade de revestimento de
UV separada da Duplo, ele
adiciona automaticamente as
marcas de registro, separan-
do a camada CMYK e a ca-
mada UV de um arquivo, en-
viando cada uma como um
arquivo separado para o res-
pectivo dispositivo. E, é claro,
ele inclui a mesma imposição
e aplicação de código de ba-
rras em um modelo do Impo-

se. Para a guilhotina matriz
da Duplo, o JobFlow também
adiciona marcas de registro,
códigos de barras e executa
uma rotação de página leve.

A empresa de impressão
digital Kaindorfdruck em
Kaindorf, Áustria, considera
esse processo especialmen-
te fácil. De acordo com o pro-
prietário da empresa, Karl
Scheibhofer, "O Fiery Impose
nos ajuda a reduzir significati-
vamente os tempos de pro-
cessamento, especialmente
para grandes pedidos, usan-
do layouts de imposição ar-
mazenados. Também é mui-
to útil exportar o corte e as
marcas de vinco a partir do
sistema Fiery Impose para
nossos dispositivos de aca-
bamento Duplo para preparar
automaticamente uma tarefa
para o acabamento".

COMO TORNAR SEU AMBIENTE
HÍBRIDO MAIS EFICIENTE

Até agora, abordamos
principalmente os benefícios
que a automação pode trazer
para um fluxo de trabalho de
impressão digital e acaba-
mento. Mas você pode fazer
muito mais. Se tiver produção
híbrida com tecnologias digi-
tais e offset, você já poderá
estar usando uma das so-
luções de fluxo de trabalho
offset líder. Os DFEs Fiery
são compatíveis com a Ko-
dak Prinergy, Agfa Apogee,
Heidelberg Prinect e Screen
Equios, permitindo que você
use esses sistemas de fluxo
de trabalho para enviar tare-
fas de baixas tiragens direta-
mente para suas impressoras
digitais Fiery Driven.

A tarefa não está concluída 

até ser finalizada e entregue

Por John Henze 

Vice-presidente de

vendas e marketing

dos negócios do

Fiery da EFI.



LLaa  PPrreennssaa

PRINT
documental

15

A Fynske Medier, com se-

de em Vejle, Dinamarca, está

aproveitando essa eficiente

capacidade de integração. "O

servidor EFI Fiery nos permi-

te integrar as impressoras di-

gitais aos nossos sistemas

existentes de fluxo de trabal-

ho e Heidelberg Prinect MIS",

de acordo com Brian T. Han-

sen, gerente de projeto da

Fynske Medier. "Agora nós

temos um rendimento muito

maior das tarefas do que an-

tes, que gerenciamos com o

mesmo número de membros

da equipe, ou mesmo um

pouco menos que antes." 

INTEGRAÇÃO COM OUTROS SIS-
TEMAS DA GRÁFICA

Evidentemente, já fize-

mos o trabalho para você de

integrar o fluxo de trabalho

Fiery com a solução de e-

commerce EFI MarketDirect

StoreFront e as soluções de

MIS/ERP da EFI, como

PrintSmith Vision, Pace e Mo-

narch; bem como com outros

módulos do software da EFI.

A integração da produção

do Fiery com as operações

de impressão da Web Mar-

ketDirect StoreFront, por

exemplo, é uma solução em-

pregada com frequência e, al-

tamente eficaz, para ope-

rações de impressão digital.

A Trevecca Nazarene

University Print Services, a

gráfica da universidade que

usa o Fiery e o MarketDirect

StoreFront, obtém um valor

excepcional da integração.

"Economizamos centenas de

milhares de dólares quando

trouxemos para a gráfica do

campus a nova impressora

digital Fiery Driven digital,

nossa nova EFI MarketDirect

StoreFront e nossa mudança

no mercado", disse Kelly

Huebscher, gerente de ser-

viços de impressão da uni-

versidade com sede em

Nashville. 

COMO TRAZER APLICATIVOS DE

TERCEIROS PARA O FLUXO DE

TRABALHO

Para conectar outras so-

luções de terceiros ou siste-

mas que você desenvolveu

para sua gráfica, talvez você

queira examinar as inte-

grações com base no Fiery

JDF e Fiery API. Explore

usando um programador ou

especialista em TI ou forneça

treinamento extra para um

funcionário existente que ten-

ha aptidão e interesse em le-

var a sua carreira para o pró-

ximo nível. Você também po-

de trabalhar com um consul-

tor externo ou com o EFI Pro-

fessional Services para

orientá-lo neste caminho final

de automatizar processos,

desde o envio de tarefas até

a produção, integrando o flu-

xo de trabalho de impressão

e sistemas de gerenciamento

de negócios. Acredite, é mui-

to mais fácil do que parece!

Pergunte a Patrick Farry

da Endicia, um provedor líder

de tecnologias e serviços de

remessa para empresas de

comércio eletrônico, com

mais de US$ 12 bilhões em

postagem impressa. Farry e

sua equipe usaram a EFI

Fiery API para criar um apli-

cativo de software personali-

zado que constrói os selos

postais e configura a inte-

gração personalizada entre o

sistema de pedido de seus

parceiros e Fiery DFE da En-

dicia, reduzindo o processo

de 11 etapas para uma.

Farry disse: "Passamos

de 25 para milhares de pedi-

dos por dia durante o período

mais movimentado e contra-

tamos apenas mais uma pes-

soa em tempo integral para

dar conta do aumento do tra-

balho."

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE IM-
PRESSÃO DIGITAL - DE GRAÇA!

Agora vamos adicionar

apenas um nível de bônus:

aproveite um aplicativo base-

ado na nuvem EFI IQ, o EFI

Insight, para monitorar o de-

sempenho de produção de

todos os seus dispositivos ali-

mentados por folha Fiery Dri-

ven. O EFI Insight ajudará

você a executar etapas para

maximizar o tempo de ativi-

dade da impressora, usar as

informações de origem da ta-

refa para identificar as opor-

tunidades para aumentar o

uso de fluxos de trabalho au-

tomatizados, comparar o de-

sempenho do dispositivo de

impressão, identificar os gar-

galos de produção, descobrir

as áreas em que a sua equi-

pe pode precisar de treina-

mento adicional e muito mais.

Dissemos que era gratuito?

E aqui está nosso consel-

ho final sobre como aprovei-

tar ao máximo sua jornada de

automação: 

Use o que você possui ho-

je e pense nos investimentos

de amanhã de maneira dife-

rente daquela que você pode

ter tido no passado. Se você

planeja adquirir uma nova im-

pressora digital, certifique-se

de que o investimento da im-

pressora/DFE complementa

ou avança sua jornada de au-

tomação, seja integrando

com processos existentes ou

proporcionando a capacida-

de de avançar para outro ní-

vel de automação. Além dis-

so, certifique-se de que qual-

quer investimento de impres-

sora/DFE seja integrado com

módulos de acabamento se-

parados, algo para se ter em

mente ao fazer investimentos

do módulo de acabamento

também. E finalmente, se

você tiver um MIS/ERP de

impressão existente ou siste-

ma web-to-print, a impresso-

ra/DFE também deve conse-

guir se integrar a isso. Em ou-

tras palavras, tome as de-

cisões de investimento em

uma estrutura holística, em

vez de examinar cada com-

pra de equipamento/software

ou departamento separada-

mente.

Para obter mais infor-

mações sobre como você po-

de melhorar a automação do

fluxo de trabalho em sua ope-

ração de impressão, baixe

nosso e-book gratuito: Ele-

mentos fundamentais da au-

tomação: 6 maneiras fáceis

de agilizar sua produção de

impressão.

Para conectar outras soluções de terceiros

ou sistemas que você desenvolveu 

para sua gráfica, talvez você queira examinar

as integrações com base no Fiery JDF 

e Fiery API. Explore usando 

um programador ou especialista 

em TI ou forneça treinamento extra 

para um funcionário existente que tenha 

aptidão e interesse em levar 

a sua carreira para o próximo nível.

Para obter mais
informações sobre as

soluções de impressão
digital EFI Fiery, visite
www.efi.com/fierydfe.
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A nova Avinci CX3200 é uma impres-

sora de sublimação de tinta rolo a rolo

capaz de imprimir diretamente em teci-

dos ou papel de transferência. Oferece

alta produtividade e qualidade de im-

pressão consistente em uma ampla va-

riedade de tecidos à base de poliéster.

O Avinci CX3200 permite que os im-

pressores de sinalização criem im-

pressões têxteis de até 3,2 m de largura

a velocidades de até 270 m² / h. O equi-

pamento utiliza tintas de sublimação

ecológicas à base de água para imprimir

diretamente em têxteis ou em papel de

transferência.

Ser capaz de imprimir diretamente

em tecidos é ideal para agilizar proces-

sos de impressão de sinalização flexível,

como banners, gráficos de parede e dis-

plays em pontos de venda ou feiras, bem

como para aplicações especiais que re-

querem um bom efeito de transferência,

como bandeiras. O papel transfer, por

sua vez, oferece impressões super níti-

das, elimina qualquer tipo de resíduo e

minimiza o desperdício de substratos.

Além disso, estende o escopo para rou-

pas e roupas esportivas, bem como es-

tampas decorativas para casa ou tecidos

de poliéster não revestidos.

O Avinci CX3200 garante uma ampla

gama de cores vibrantes, excelente ren-

derização tonal e reprodução de detal-

hes requintados. As tintas específicas

para sublimação destacam-se pela flexi-

bilidade e resistência às intempéries.

Eles oferecem desempenho de injeção

estável e resultados consistentes de alta

qualidade, execução após execução. A

unidade de calandragem independente

fixa as cores de forma eficiente após a

impressão.

Nova impressora Avinci

CX3200 da Agfa



https://printlat.com/
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Este ano, a EFI Reggiani comemora
75 anos de história, inovação e glamour
no mundo têxtil. Como parte da cele-
bração do aniversário, o inovador da tec-
nologia têxtil revelou o lançamento imi-
nente de três novas impressoras têxteis
digitais de última geração.

Com três quartos de século de ino-
vação, pesquisa e excelência tecnológi-
ca, a EFI Reggiani se tornou o parceiro
de confiança quando se trata de so-
luções integradas escalonáveis para to-
do o processo têxtil, desde a merceri-
zação até a impressão e o acabamento

do tecido. A EFI Reggiani fornece produ-
tos de classe mundial que oferecem
maior tempo de atividade e confiabilida-
de, alto desempenho e ótima consistên-
cia e precisão de impressão, ao mesmo
tempo que ajuda os clientes a aumentar
a sustentabilidade de suas atividades de
fabricação têxtil.

A Reggiani Tessile, uma das maiores
empresas de produção têxtil da Itália,
criou a empresa para atender às suas
necessidades no desenvolvimento de
máquinas. Conhecida na época como
Reggiani Macchine, a empresa cresceu

exponencialmente nas cinco décadas
seguintes, graças à inovação contínua
de produtos e ao relacionamento próxi-
mo com os clientes.

Reggiani Macchine iniciou um novo
episódio no início do ano 2000 com a in-
trodução da tecnologia de impressão di-
gital em sua linha de produtos. Mais tar-
de, em 2015, Reggiani Macchine se jun-
tou à família Electronics For Imaging.
Desde então, a empresa Bergamo (Itá-
lia) tem acelerado sua missão de trazer
a transformação da impressão analógi-
ca para digital no segmento têxtil.

A nova impresso-
ra-scanner industrial
de entrada EFI Reg-
giani BLAZE é uma
solução inteligente e
fácil de usar que aju-
dará as empresas
têxteis a permanecer
no caminho do su-
cesso no mundo da
impressão a jato de tinta in-
dustrial eficiente e sustentá-
vel. É equipado com a tecno-
logia mais avançada da EFI
Reggiani e oferece a mais alta
qualidade, confiabilidade e fle-
xibilidade na mais ampla va-
riedade de designs.

A nova impressora de 1,8

metros oferece um inovador
sistema de recirculação contí-
nua de tinta de baixa manu-
tenção, equipado com sensor
de nível e desgaseificação,
além de sistema de proteção
das cabeças de impressão
que prolonga sua vida útil e
aumenta o tempo de ope-

ração. O BLAZE pode
produzir até 125 me-
tros lineares por hora
com uma resolução
de impressão de até
600x1200 pontos por
polegada (dpi). A im-
pressora, que oferece
excelente produtivida-
de, possui 8 cabeço-

tes de impressão dual channel
de 300 dpi e pode imprimir
uma configuração de até 8 co-
res com tamanho de gota to-
talmente variável. A impresso-
ra está equipada com uma
unidade de lavagem de co-
rreia transportadora contínua
e comutável para remover

água e fibras do tecido. Possui
dispositivo integrado para apli-
cação de adesivos que ofere-
ce a possibilidade de utili-
zação de termoplásticos, resi-
nas e adesivos permanentes.
Também inclui um desenrola-
dor de rolo de 400 mm, eixos
extensíveis, uma pistola de ar
e uma barra pneumática para
tecidos padrão.

A EFI Reggiani fará outra
série de lançamentos durante
2021 como o modelo EFI Reg-
giani HYPER de maior volume
ou uma versão atualizada da
impressora EFI Reggiani TE-
RRA Si. lver, uma impressora
de 180 cm de largura alimen-
tada pela tinta pigmentada
TERRA exclusiva da EFI Reg-
giani.

A
Durst Brasil está
anunciando a
chegada ao país
da linha de im-
pressoras UV
flatbed e roll-to-

roll da Vanguard para o seg-
mento de comunicação vi-
sual. Com isso, além das
famílias de equipamentos in-
dustriais inkjet UV tradicional-
mente comercializadas com
a marca Durst, o mercado na-

cional poderá encontrar uma
nova opção para investir em
soluções intermediárias, sem
abrir mão de qualidade e pro-
dutividade - isto é, uma lacu-
na no mercado de impresso-
ras, que a Vanguard veio pa-
ra preencher.

A novidade dá sequência
ao anúncio internacional, rea-
lizado no ano passado, se-
gundo o qual a Durst adquiriu
a Vanguard Printing Systems

(https://vanguarddigital.com/).

ALPHAPRINT COMO NOVO

CANAL DE VENDAS

A Durst Brasil também
anunciou a Alphaprint como
novo canal de vendas para
os equipamentos Vanguard
no país. Com a parceria, os
clientes poderão contar com
todo suporte comercial Alp-
haprint, uma das mais tradi-
cionais distribuidoras de so-

luções gráficas da América
Latina. O treinamento e as-
sistência técnica cont i-
nuarão a ter toda a retaguar-
da da equipe da Durst Bra-
sil.

Segundo Ricardo Pi, o
mercado poderá conhecer em
primeira-mão as soluções
Vanguard na Fespa Brasil,
evento que acontecerá de 20
a 23 de outubro deste ano, no
Expo Center Norte.

Soluções "mid-range" da Vanguard para o Brasil

EFI Reggiani apresenta BLAZE, 

uma impressora têxtil digital industrial

EFI Reggiani celebra seu 75º aniversário
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A
Fujifilm anun-

ciou um novo

avanço em sua

estratégia para

máquinas jato

de tinta de gran-

de formato: uma nova gama,

construída a partir do zero,

em torno de um "novo mode-

lo" de impressoras jato de

tinta de grande formato em

termos de preço / desempen-

ho e retorno sobre o investi-

mento, versatilidade, valor e

facilidade de uso.

A Fujifilm iniciou um perío-

do muito intenso de três anos

de pesquisa e desenvolvimen-

to de mercado. Quatro crité-

rios emergiram dessa pesqui-

sa processo que contribuiu

para todas as decisões de de-

sign: qualidade, valor, desem-

penho e facilidade de uso.

Além disso, todos os compo-

nentes selecionados foram

escolhidos com esses quatro

critérios em mente, desde ca-

beçotes de impressão até in-

terface de usuário, lâmpadas,

controle estático e soluções

de vácuo.

As duas primeiras impres-

soras fabricadas com este no-

vo modelo são a Acuity Ultra

R2 e a Acuity Prime. A Acuity

Ultra R2 é uma versão total-

mente reprojetada e bastante

aprimorada da Acuity Ultra,

uma máquina que já estabele-

ceu um novo padrão na pro-

dução de impressão de forma-

to superlargo quando foi

lançada em 2018. A Acuity

Prime é uma impressora pla-

na de última geração. Mídia

totalmente nova com facilida-

de de uso e desempenho de

impressão incomparável no

mercado. E, é claro, as duas

novas impressoras tiram pro-

veito da renomada tinta de ja-

to de tinta UV da Fujifilm, fabri-

cada na fábrica do Reino Uni-

do, uma unidade de produção

que recebeu vários prêmios.

O novo modelo para o grande formato da Fujifilm
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Cygnus Cross-Ply é um

material corrugado projetado

especificamente para emba-

lagens de e-commerce que

requerem aquele poder extra.

Ele oferece recursos de em-

pilhamento aprimorados e é

mais robusto do que o pa-

pelão ondulado convencional.

A placa de parede dupla

feita com dois perfis de flauta

em direções opostas, possui

ranhuras verticais indepen-

dentemente da face em que a

caixa esteja apoiada. Além

disso, um revestimento cen-

tral não é necessário para for-

mar a junta entre as duas ran-

huras, economizando o uso

de material em aproximada-

mente 20%. Nos testes, o

Cygnus Cross-Ply obteve

uma melhoria de 15-20% no

BCT (Teste de compressão

de caixa) em comparação

com as classes convencio-

nais.

Por: Two Sides

O
mundo das em-

balagens está em

constante mu-

dança, adaptan-

do-se às novas

tecnologias, tendências de

marketing e demandas dos

consumidores. E nos últimos

12 meses, essas mudanças

foram intensificadas por um

foco cada vez maior na sus-

tentabilidade das embala-

gens, especialmente com o

aumento dramático nos negó-

cios gerado pela pandemia.

Muitas empresas de emba-

lagens relataram recentemen-

te aumentos significativos em

volumes e receitas, incluindo

Smurfit Kappa, que anunciou

um crescimento de receita de

5% no primeiro trimestre de

2021, e DS Smith, que espera

que seus volumes de caixas

de papelão ondulado aumen-

tem 7%. A DS Smith também

anunciou que está comprome-

tendo £ 100 milhões para im-

pulsionar seus projetos de

economia circular, notada-

mente a criação de um centro

de tecnologia no Reino Unido

para desenvolver novos mate-

riais para substituir os plásti-

cos.

Não é novidade que a sus-

tentabilidade está no topo da

lista de muitas das novas

tendências em ambientes, e

um dos primeiros materiais

que as empresas agora reco-

rrem é o papel / papelão. Com

uma taxa europeia de recicla-

gem de papel e embalagens

de papel de 84%, possui to-

das as credenciais circulares

certas para empresas que de-

sejam aumentar a sua susten-

tabilidade.

AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS EM
EMBALAGENS SÃO:

Maior uso de IA: para vare-

jistas, escolher exatamente o

tamanho de embalagem certo

para um determinado item po-

de ser demorado e trabalho-

so, especialmente quando

eles têm milhares de produtos

de tamanhos diferentes. Isso

pode resultar em um pacote

muito grande para o item. O

uso de IA não apenas deter-

mina o tamanho ideal do

contêiner para itens indivi-

duais, mas pode julgar rapida-

mente como vários produtos

podem ser embalados juntos,

encaixando mais itens em um

único pacote para economizar

materiais e custos de envio.

Estourando a bolha em en-

velopes: os envelopes que

combinam plástico-bolha com

papel são notoriamente difí-

ceis de reciclar e podem cau-

sar sérios problemas nos cen-

tros de reciclagem se não fo-

rem separados do fluxo de pa-

pel / papelão. Mas empresas

como a Amazon estão trabal-

hando em um envelope 100%

de papel que consiste em

quatro camadas de papel uni-

das com cola solúvel em

água. Quando aquecidas, as

camadas se expandem para

formar um interior protetor,

oferecendo o mesmo nível de

proteção de uma forma muito

mais reciclável.

Reciclagem de materiais

residuais: em um esforço para

aumentar a circularidade, mui-

tas empresas estão observan-

do atentamente seus resíduos

de produção e considerando

como podem reutilizar esses

materiais em seus produtos. A

indústria de vestuário agora

entende o valor dos produtos

"preferidos", enquanto a IKEA

introduziu um serviço de re-

compra, oferecendo cupons

para seus móveis antigos. Na

Colômbia, a cerveja Corona

lançou um novo recipiente

que combina cevada com fi-

bra de madeira reciclada. Nor-

malmente descartada durante

o processo de fermentação, a

palha da cevada pode ser

transformada em fibra de pa-

pel, um processo que usa me-

nos água, menos produtos

químicos cals e 90% menos

água do que a fibra de madei-

ra virgem.

Viva as garrafas de papel:

seguindo o protótipo da garra-

fa de cerveja de papel da

Carlsberg, várias outras mar-

cas de bebidas se juntaram ao

ato e desenvolveram suas pró-

prias fontes de bebidas sus-

tentáveis. Johnnie Walker

lançou uma garrafa reciclável

100% sem plástico para seu

uísque de rótulo 'Black', en-

quanto a marca de vodka Ab-

solut testou várias garrafas de

papel reciclado e reciclável no

Reino Unido e na Suécia. O

vinhedo italiano Cantina Goc-

cia também se tornou o primei-

ro vinicultor a vender seu vinho

em garrafas de papel, com os

fabricantes da Frugalpac ale-

gando que a garrafa tem uma

pegada de carbono 84% me-

nor do que uma garrafa de vi-

dro e mais de um terço a me-

nos do que uma garrafa feita

de plástico 100% reciclado.

Principais tendências em embalagens sustentáveis
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Cygnus Cross-Ply para embalagens de comércio eletrônico



www.lovepaper.org.br
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A
Canson Infinity

anunciou o

lançamento do

primeiro papel

digital fosco bari-

ta, Baryta Photo-

graphique II Matt, 310 g / m2.

O novo papel possui superfí-

cie ultra-lisa com acabamento

totalmente fosco que, por não

apresentar interferência de

grãos, acentua os detalhes da

imagem impressa. A superfí-

cie fosca não reflete luz de

nenhum ângulo, o que é ideal

para fotógrafos ou artistas que

desejam exibir seus trabalhos.

Embora Baryta Photo-

graphique II Matt seja classifi-

cado como papel fotográfico

digital para câmara escura,

ele deve ser impresso com

tinta preta fosca em vez de

tinta preta fotográfica. Com

um D-Max (densidade de

preto) extremamente alto,

equivalente ao de um papel

de arte digital fosco, o papel

oferece contraste e profundi-

dade excepcionais, além de

cores com maior vivacidade e

intensidade.

Canson Infinity lança Baryta
Photographique II Matt



www.fedrigoni.es/paperbox
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M
ondi co-

meçou a

fornecer

aos seus

clientes o

seu grau

inovador e sustentável de

cartão para embalagem

feito na Eslováquia a par-

tir de materiais renová-

veis. Kraft Top White

combina os benefícios de

resistência, capacidade

de impressão e aparên-

cia de uma camada supe-

rior de fibra branca fresca

com os benefícios de

uma camada inferior de

fibra reciclada.

A tecnologia de ponta

do papel aumenta a re-

sistência ao mesmo tem-

po que reduz o peso, tor-

nando o Kraft Top White

uma solução atraente pa-

ra o crescente mercado

europeu de liner branco

para uso em embalagens

prontas para prateleiras,

displays de ponto de ven-

da e bandejas , embala-

gens de e-commerce,

bens de consumo durá-

veis e outras aplicações

de embalagens persona-

lizadas. A fábrica de

Ružomberok desfruta de

uma localização central

no crescente mercado

europeu de caixas de pa-

pelão e, portanto, é ca-

paz de oferecer prazos

de entrega reduzidos pa-

ra clientes em toda a Eu-

ropa para essas novas

soluções de papel.

A nova máquina

PM19 lançada em janei-

ro tem uma capacidade

de produção de 300.000

toneladas por ano e faz

parte do investimento de

€ 370 milhões da Mondi

para atualizar a fábrica e

reduzir ainda mais sua

pegada ambiental. Em

plena capacidade, a má-

quina usará mais de

200.000 toneladas de

papel para reciclagem

por ano (principalmente

da Eslováquia), abrindo

novas capacidades de

processamento e

apoiando a economia cir-

cular, mantendo os ma-

teriais em circulação e

evitando o desperdício.

O grupo global de papel e embala-

gem Mondi fez parceria com o fabrican-

te alemão VPF, um especialista em ma-

teriais e revestimentos autoadesivos,

para criar a primeira linha mundial de

revestimento removível sustentável fei-

to de papel reciclado.

A VPF está comprometida em tornar

seus rótulos mais sustentáveis, produ-

zindo-os com materiais reciclados. Em

uma próxima etapa, eles queriam que

seus revestimentos removíveis também

fossem feitos de materiais reciclados e

colaboraram com a Mondi para tornar

isso possível. A Mondi usou sua abor-

dagem EcoSolutions centrada no clien-

te para apoiar o compromisso da VPF

com a sustentabilidade e, com a EverLi-

ner M R da Mondi, todos os componen-

tes dos laminados de etiqueta VPF ago-

ra são feitos de materiais reciclados.

O EverLiner M R da Mondi foi lança-

do em fevereiro e é o primeiro revesti-

mento antiaderente vitrificado à máqui-

na com 70% de conteúdo reciclado do

mercado. Além de usar menos fibras

frescas, está disponível com papel cer-

tificado FSC ou PEFC e reduz significa-

tivamente a pegada de CO2e em com-

paração com os revestimentos padrão.

Isso significa que o EverLiner M R é

uma solução de revestimento removível

mais responsável para etiquetas, fitas,

envelopes e aplicações industriais.

VPF usa os primeiros peel liners sustentáveis da Mondi

Novo Kraft Top White da Mondi



https://www.mondigroup.com
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F
undamental
para manter
a economia
aquecida, a
indústria é
um ecossis-
tema que ne-
cessita de

suporte técnico constante.
Como representante exclusi-
va no Brasil da manroland
Goss web systems e equipe
com mais de 25 anos de ex-
periência no mercado gráfico,
a groupwork anuncia um no-
vo conceito de trabalho den-
tro do departamento de
peças, consumíveis e equipa-
mentos. 

"Vamos analisar e enten-
der cada necessidade de
nossos clientes e propor so-
luções ideais. Com a contra-
tação do Roberto Vazquez,
que assume o cargo de de-
senvolvimento de novos
negócios e atenção ao clien-
te, a nossa proposta é mos-
trar que há a possiblidade de
produzir peças no Brasil com
o aval da manroland Goss",
informa Ricardo Raimundo,
COO da groupwork. 

A notícia chega para mu-
dar paradigmas do mercado
gráfico. Agora a groupwork,
em conjunto com a fábrica da
manroland Goss web sys-
tems, vai ter condição de pro-
duzir soluções made in Brasil.
"Vamos iniciar um processo
de fabricação local, quando
essa for a melhor solução pa-
ra atender o cliente. Entende-
mos que a questão cambial
muitas vezes torna inviável a

importação. Em contraparti-
da, no Brasil, temos tecnolo-
gia e equipamentos para pro-
duzir peças com custos bem
mais competitivos e atenden-
do todos os requisitos de
qualidade exigidos pela fábri-
ca na Alemanha", avisa o
COO da groupwork.  

Trata-se, portanto, de um
movimento que modifica a
cultura do segmento gráfico.
"Até porque não há, e não
houve, outro fabricante com
essa proposta. A groupwork
aceita o desafio de estar na
vanguarda do fornecimento
de peças, consumíveis e

equipamentos", acrescenta
Ricardo Raimundo. 

Da teoria à prática, a visão
de fornecimento da group-
work é pragmática e cada
cliente será atendido de for-
ma exclusiva. "A peça poderá
ser importada ou produzida
no Brasil. Outro caminho é a
substituição por seminovas.
É um novo conceito de aten-
dimento que vamos implantar
no Brasil e o Roberto Vaz-
quez vai liderar esse movi-
mento", completa o COO da
groupwork.  

E por falar em inovação
no atendimento, ao acessar
a página www.groupwork-
brasil.com.br e clicar no íco-
ne "Busca de Peças" já é
possível visualizar e adquirir
peças novas e seminovas.
"A navegação é simples, rá-
pida e a entrega é feita em
todo o Brasil. As peças estão
catalogadas para facilitar o
acesso à informação", fala
Vazquez.

Decidida a consolidar so-
luções inovadoras, a group-
work também oferece paco-
tes completos de automação
industrial para indústrias em
geral. A exclusiva tecnologia
SMART (100% desenvolvida
e fabricada no Brasil) é um
passo para o futuro das
indústrias brasileiras que de-
sejam estar à frente da con-
corrência na tecnologia da
comunicação remota mais
atualizada do momento que
auxilia a implantação de con-
ceitos 4.0 em diferentes am-
bientes de produção.   

Made in Brasil é o novo
conceito da groupwork para
peças e soluções tecnológicas

Investimento em produção local, 
pacote SMART (conjunto de 

tecnologias que desenvolve conceitos 
de produção 4.0) e estratégia 
personalizada de atendimento 

oferecem inovação e economia para 
diferentes indústrias  



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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A
Koenig & Bauer
Brasil, a mais
antiga fabricante
de sistemas de
impressão do
mundo, irá doar

o mapa "The Age of Disco-
very" - uma obra de arte que
levou mais de 300 horas para
ser desenhada pelo artista
Francisco Stein - para a Bi-
blioteca Walter Wey, Centro
de Documentação e Memó-
ria, da Pinacoteca de São
Paulo; para 58 bibliotecas
dos CEUs (Centro Educacio-
nal Unificado) da cidade de
São Paulo; e para oito insti-
tuições dos municípios de
Suzano e Sorocaba.

Em conjunto com a Emi-
bra, gráfica parceira desse
projeto, serão impressos 2
mil mapas que contam a
história das Grandes Nave-
gações entre o período de
1340 a 1600.

O diretor geral da Koenig
& Bauer Brasil, Paulo Faria,
relembra como nasceu o pro-
jeto que, entre vários aspec-
tos, pode ser uma ferramenta
diferenciada de educação.
"Navegando em uma rede
social acabei assistindo o ví-
deo do Francisco Stein sobre
essa arte quase esquecida.
Rapidamente fiz uma co-
nexão com o trabalho que de-
senvolvemos na Koenig &
Bauer, uma companhia que
tem a tradição de imprimir

mapas há mais de 200 anos.
Passou um filme na minha
cabeça, lembrei-me da tran-
sição das artes gráficas para
a indústria gráfica e vi neste
projeto a possibilidade de
resgatar e valorizar a im-
portância do artista e do meio
impresso", recorda.  

"É uma arte que leva de
300 a 600 horas para ficar
pronta. Do outro lado, repro-
duzimos de maneira fidedig-
na 20 mil impressões em
uma hora com nossas máqui-
nas. É a velocidade e a tec-
nologia das impressoras Koe-
nig & Bauer a favor da arte e
da história", diz Faria.

A era da indústria 4.0 che-
gou definitivamente no mer-
cado gráfico, mas o artista

não pode ser esquecido. "Pa-
rei para pensar na importân-
cia da cartografia na vida das
pessoas atualmente, que
passaram a ter um hobby an-
tigo com a impossibilidade de
viajar por causa da pande-
mia. Muitos voltaram a cole-
cionar mapas e marcar com
pins lugares onde querem vi-
sitar", observa Faria. 

A Emibra, localizada em
Suzano - SP, atua há mais de
47 anos no ramo gráfico por
meio da produção de emba-
lagens em papelcartão e será
a responsável pela im-
pressão dos mapas. "Rece-
bemos o convite, entende-
mos o belíssimo trabalho do
artista na produção de mapas
artesanais que contam déca-

das de história e não podería-
mos ficar de fora deste even-
to. Fizemos questão de en-
volver instituições da nossa
cidade, com a doação desse
material para a Biblioteca Mu-
nicipal de Suzano e para as
ONGs que apoiamos", conta
Danilo Braghiroli, CEO da
Emibra.

E o artista de Sorocaba,
peça-chave na criação dos
mapas, comemora o recon-
hecimento. "Estou muito feliz,
afinal ter um mapa impresso
por uma máquina da Koenig
& Bauer é motivo de orgulho
e honra. A iniciativa certa-
mente abrirá caminhos espe-
cialmente na área da edu-
cação.", acredita Francisco
Stein. 

A empresa Suzano Papel
e Celulose doou o papel que
será util izado para a im-
pressão dos mapas.

O MAPA

O "The Age of Discovery",
assinado por Francisco Stein,
é uma reprodução de um ma-
pa de 1911 sobre as Grandes
Navegações e sobre este
momento histórico, intitulado
pelo artista como "Primeira
Globalização". 

Retrata, por meio de con-
tornos, acidentes geográfi-
cos, figuras, desenhos e es-
critas a história dos principais
navegadores na época das
Descobertas. 

Ação faz parte do projeto de valorização da arte milenar da cartografia,
com parceria da Emibra na impressão dos mapas 

Koenig & Bauer revisita legado de
mais de 200 anos ao doar mapas à
Pinacoteca, CEUs paulistanos e
instituições de Suzano e Sorocaba



www.manrolandsheetfed.com
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O setor farmacêutico é regido por re-

gulamentações muito rígidas que afetam

todos os elos da cadeia de abastecimen-

to de medicamentos, incluindo a im-

pressão de folhetos. Esta é uma das es-

pecialidades da Rotatek, oferecendo

duas soluções para alcançar a melhor

qualidade de impressão e eficiência na

produção destes tipos de documentos:

Perfect NT e Universal.

A bula farmacêutica é um elemento

essencial, contendo especificações mui-

to detalhadas sobre o uso do produto.

Para que o consumidor possa acessar

de forma otimizada essas informações, é

imprescindível que estejam bem impres-

sas; Erros no conteúdo do prospecto po-

dem ser críticos.

A tecnologia de impressão offset em

rolo é a mais eficiente e econômica:

l Responde aos requisitos de qualidade

do setor farmacêutico.

l Imprime na frente e no verso do papel

em uma passagem.

l Suporta pesos inferiores a 35 g / m2.

l Imprime mais rápido do que folha a folha.

l As bobinas são mais baratas e reque-

rem menos espaço para manusear.

As impressoras Perfect NT e Univer-

sal da Rotatek são projetadas para aten-

der às necessidades de impressoras em

um setor que tende a executar tiragens

mais curtas e prazos de entrega mais

curtos.

PERFECT NT: QUALIDADE, SEGURANÇA E

RENTABILIDADE

O Perfect NT oferece flexibilidade,

velocidade de impressão, qualidade e

economia. Além disso, permite integrar

um sistema de fiscalização que detecta

eventuais erros na obra.

Ao seu fácil manuseio, devemos

agregar aplicações úteis como a co-

nexão de pré-impressão, que garante a

troca eficiente de jobs, e o armazena-

mento das configurações da máquina

para pedidos repetitivos, que proporcio-

nam agilidade e rapidez. Desta forma, o

Perfect NT atinge uma alta velocidade

de produção, com a melhor relação de

qualidade/preço de market.

UNIVERSAL 520 OU 680: MANGAS INTERCAM-
BIÁVEIS

O Universal 520 ou 680 permite o uso

de tamanhos de luva leves intercambiá-

veis. Este sistema melhora a produtivi-

dade e a lucratividade em cerca de 30%

em relação à impressão em cassete.

A modularidade das máquinas Rota-

tek permite adaptá-las a qualquer confi-

guração de processo online. São versá-

teis, proporcionam uma grande varieda-

de de acabamentos e funcionam com

substratos comuns no setor farmacêuti-

co, incluindo papéis menores que 35 g /

m2 e alumínio.

KOENIG & BAUER

Responsável pelo mais

completo portfólio do setor de

impressão, a Koenig & Bauer

é a mais antiga e uma das

maiores fabricantes de im-

pressoras do mundo. 

Há 200 anos, a empresa

acompanha o setor gráfico

fornecendo impressoras ro-

bustas, automação e tecnolo-

gia de ponta. 

Com soluções que vão

além da impressão, a empre-

sa lança mão de tecnologias

inovadoras de Inteligência Ar-

tificial (AI) com total adesão à

indústria 4.0. 

Mundialmente, conta hoje

com 5.500 funcionários. No

Brasil, a companhia é a mais

expressiva fornecedora de má-

quinas para o setor de embala-

gens e a mais experiente fabri-

cante desenvolvedora de siste-

mas de impressão do mundo.

Com a Rapida 145 é líder em

máquinas de grande porte. 

A subsidiária no Brasil se

destaca também pelo recorde

de vendas das máquinas: Ra-

pida 105 e 106 (para formato

médio, mas conhecida no

mercado como folha inteira) e

a Rapida 75 Pro e 76 (para

formato pequeno).

https://www.koenig-
bauer.com.br /@koenig-
bauerbr 

EMIBRA

A Emibra é uma empresa

familiar fundada pela tradicio-

nal e empreendedora família

Braghiroli na cidade de Suza-

no há 47 anos. 

Atua no ramo gráfico por

meio de o fornecimento de

embalagens em papelcartão.

Atualmente tem a gestão diri-

gida pela terceira geração da

família por meio do modelo de

governança corporativa, com

um Conselho Administrativo. 

Com mais de 200 fun-

cionários, conta com um par-

que gráfico atualizado e aten-

de alguns dos principais pla-

yers dos segmentos de Higie-

ne Pessoal, Alimentício e Far-

macêutico.

https://www.emibra.com.br/
@emibraembalagens 

FRANCISCO STEIN

O artista transforma ma-

pas em verdadeiras obras de

arte feitas totalmente à mão.

Sua paixão por História e Ge-

ografia o tornou referência na

modalidade. 

Ele pode levar de 300 ho-

ras a meses para compor ca-

da mapa. Toda obra é digitali-

zada em alta resolução e im-

pressa em filme de poliéster,

o mesmo utilizado no original,

tendo como resultado uma te-

la em fine arte com poucas di-

ferenças de nuances em re-

lação ao original.

https://www.steinmapas.com/
@steinmapas

Rotatek destaca os benefícios do offset
na impressão de folhetos farmacêuticos
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Stratasys capacita a
prototipagem rápida de

embalagens
A Stratasys, fornecedora de soluções de

impressão 3D de polímero, leva a prototipa-

gem rápida de embalagens de produtos a um

nível totalmente novo com a tecnologia de im-

pressão Stratasys PolyJet. Os designers ago-

ra podem realizar modelagens complexas de

embalagens coloridas para cosméticos, bebi-

das, eletrônicos de consumo, cuidados pes-

soais, alimentos e muito mais. Esses protóti-

pos de alta fidelidade simulam com precisão a

embalagem final, como combinações realis-

tas de cores, texturas, transparência e flexibi-

lidade.

Com a impressão PolyJet nas impresso-

ras 3D das séries J8 Prime, J7 e J55 Prime,

os designers podem facilmente produzir em-

balagens 3D complexas, com alta trans-

parência e cores, com gráficos 2D integrados

e etiquetas, tudo em uma única impressão.

Graças aos fluxos de trabalho fáceis do

GrabCAD Print, os protótipos deixam de ser

produtos simulados na tela e passam a ser

amostras totalmente impressas em 3D em

apenas um dia.

A
Amfortis torna a vida

mais fácil para con-

versores de embala-

gens, combinando

várias ferramentas

de software exclusi-

vas em uma solução

de fluxo de trabalho de produção po-

derosa. A interface de usuário sim-

ples da Amfortis garante impressões

consistentes e de alta qualidade, ao

mesmo tempo que simplifica todas

as tarefas comuns de pré-im-

pressão, como otimização de layout,

tarefas de etapas e repetições, corte

e gerenciamento de trabalhos. Esse

fluxo de trabalho funciona como um

centro de controle integrado que

não apenas produz chapas de im-

pressão e provas de pré-impressão,

mas também controla impressoras

de grande formato ou digitais e dis-

positivos de corte para amostras ou

produção de pequenas tiragens.

A Amfortis incorpora o software

de padronização Agfa PressTune,

que garante consistência de cores e

melhores resultados, tempos de pre-

paração mais rápidos e menor con-

sumo de tinta e papel.

Agfa apresenta Amfortis, um
fluxo de trabalho tudo-em-um
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Anúncios de Bobst
Conferência de imprensa anual de 2021

H
á um ano,

Bobst anunciou

sua visão de

moldar o futuro

do mundo das

embalagens,

oferecendo uma profunda

transformação neste setor.

Em sua última Conferência

Anual de Imprensa, a empre-

sa revelou uma série de no-

vas soluções que apóiam es-

sa visão, todas baseadas nos

quatro pilares de conectivida-

de, digitalização, automação

e sustentabilidade, para aju-

dar os clientes a fazer versus

a transformação da produção

de embalagens.

PARA A INDÚSTRIA DE PAPELÃO
DOBRÁVEL

Bobst anunciou as se-

guintes soluções: A nova

versão A3 multifuncional Ex-

pertfold 110 apresentando

novos módulos integrados

para a produção específica

de caixas com fundos au-

tomáticos e 4 e 6 cantos, sim-

plificando e encurtando a

configuração na troca de ti-

pos de caixas ; a nova prensa

de impressão de estampa-

gem a quente Novafoil 106

que oferece impressão cruza-

da multicor econômica para

aplicação de holograma, gra-

vação em alto e baixo relevo

e até mesmo corte e vinco;

Accuregister, uma nova

versão do registro óptico de

corte para impressão Power

Register, que reduzirá os

tempos de preparação e de

inatividade associados à in-

serção de folhas; Pacote de

redução do tempo de confi-

guração para configuração

rápida e fácil com qualquer

trabalho na cortadora de vin-

co BOBST 106; mesa de ins-

peção digital - 106 caixas

dobráveis, solução digital

avançada, adequada para o

tamanho do formato 106, é

um dispositivo digital inteli-

gente que compara os resul-

tados da produção com o

PDF original do cliente.

PARA A INDÚSTRIA DE PAPELÃO
ONDULADO

Mastercut 1.65, única má-

quina especialmente projeta-

da para a conversão de cha-

pas litográficas e adequada

para papelão normal e corru-

gado, bem como para chapas

litográficas, de forma que

uma única máquina pode ser

utilizada para todos os trabal-

hos; A empacotadora au-

tomática SPEEDPACK, dis-

ponível na Expertfold

145/165, Expertfold 170-350

e Masterfold 170-350m, per-

mitirá que as empresas de

conversão aproveitem todo o

potencial de suas linhas de

dobra e colagem BOBST.

PARA A INDÚSTRIA DE
EMBALAGENS FLEXÍVEIS

OneBARRIER, uma famí-

lia de novos substratos alter-

nativos e sustentáveis, que

se concentra no desenvolvi-

mento de soluções livres de

EVOH para polietileno de alta

barreira (PE) totalmente mo-

nomaterial em que, maximi-

zando a quantidade de PE,

fornecemos ou um estrutura

de embalagem que é reciclá-

vel e econômica, garantindo

um desempenho excepcional

de barreira; Impressora de ro-

togravura VISION RS 5003,

uma impressora altamente

produtiva que fornece im-

pressão de alta qualidade em

velocidades de até 450 m /

min em uma ampla variedade

de substratos flexíveis. par-

ceria com a Siegwerk para

oferta de tintas à base de

água.

Jean-Pascal Bobst durante apre-
sentação na coletiva de impren-
sa.

A Onyx Graphics anuncia

a disponibilidade global do

ONYX 21.1, a versão mais

recente do software da em-

presa com base no ONYX

21, com um novo fluxo de tra-

balho PDF Soft Proof e fun-

cionalidade Print Label Cut

Path. Provas RGB na tela po-

dem ser facilmente geradas

em tempo real ou automati-

zadas usando o ONYX Quick

Sets para referência visual

rápida da saída final antes da

impressão. Os caminhos de

corte de etiquetas de im-

pressão adicionam automati-

camente um caminho de cor-

te em torno das etiquetas de

impressão para fornecer aos

compradores de impressão

informações importantes so-

bre o trabalho para im-

pressões futuras.

ONYX 21.1 também apre-

senta novas opções para me-

dição de luz ambiente usan-

do ONYX Media Manager,

opções de construção ICC

personalizadas para medição

de fonte de luz e uma série

de novas opções de suporte

de dispositivo, incluindo per-

fis transmissivos usando X-

Rite i1 Pro. -3, suporte total

para Fotoba, instalação de

cortador XLA e dispositivo de

cor a pedido.

Onyx Graphics lança ONYX 21.1
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Como parte de sua nova

linha de impressoras a jato

de tinta digital, a Fujifilm Cor-

poration lançará a nova Jet

Press FP790, uma impresso-

ra a jato de tinta digital à base

de água projetada para o

mercado de embalagens

flexíveis. A Fujifilm planeja

lançar o produto no mercado

norte-americano no outono

de 2021 e, em seguida, ex-

pandi-lo para outras áreas

geográficas, como a Europa.

Espera-se que o mercado

de embalagens continue a

experimentar um crescimen-

to sustentado em todo o

mundo. Especificamente, a

impressão digital torna-se ca-

da vez mais necessária, pois

responde a uma série de ne-

cessidades (prazos de entre-

ga curtos, unidades de pedi-

do menores, mais espaço pa-

ra armazenar diferentes

versões) e também aborda

questões ambientais, num

contexto de diversificação

das preferências dos consu-

midores e métodos de mar-

keting e encurtando os ciclos

do produto.

As principais característi-

cas da Jet Press FP790 são:

Design ecologicamente co-

rreto, alta produtividade para

tiragens curtas e médias e

uma ampla gama de cores e

branco de alta opacidade.

O
f a b r i c a n t e

alemão de má-

quinas Kama

apresenta uma

ampla gama de

desenvolvimentos para a con-

versão, embelezamento e

produção de caixas dobráveis

de pequenas tiragens.

Com 10 aplicações, desde

corte e vinco até acabamento

de primeira classe, o ProCut

76 da Kama é considerado a

solução de acabamento mais

versátil para o formato B2.

Agora incorporando "Big Bite":

a nova pinça Kama que pode

transportar substratos de pa-

pel de 100 g / m2 a papelão de

capa dura com 3 mm de es-

pessura.

O novo AutoRegister AR³

para cortadores Kama atinge

a mais alta precisão de regis-

tro no acabamento, mesmo

para folhas cortadas após a

impressão ou com várias

operações de acabamento.

A etapa final de produção

ocorre na FlexFold 52i, a co-

ladora de dobradeira que for-

nece configuração totalmente

automática e trocas rápidas

em apenas 5 minutos. Com o

novo AutoBraille embutido

(opcional), esta coladora do-

bradeira eficiente torna-se

uma solução única para pe-

quenas tiragens em embala-

gens farmacêuticas secundá-

rias.

A Domino Printing Scien-

ces lançou a nova Cx350i,

uma impressora com tecnolo-

gia a jato de tinta piezoelétrica

(PIJ) projetada para realizar a

codificação de embalagens

externas, principalmente em

caixas, e fornecer aos fabri-

cantes uma alternativa à eti-

quetagem, reduzindo custos e

desperdício.

A nova solução Cx350i é

uma impressora confiável, oti-

mizada e de baixa manu-

tenção para impressão de có-

digos compatíveis com GS1

de alta qualidade, legíveis por

máquina, em caixas, bandejas

e outros tipos de embalagens

secundárias.

O Cx350i é equipado com

a interface de usuário QuickS-

tep da Domino e um controle

intuitivo de tela de toque para

que os operadores possam

definir as configurações rapi-

damente e selecionar fácil-

mente, edite ou crie layouts de

impressão. A interface do

usuário é comum a toda a ga-

ma de equipamentos Domino,

ajudando a reduzir a necessi-

dade de treinamento adicional

do operador.

Kama traz automação para acabamento de impressão

Domino apresenta sua nova solução de jato de tinta Cx350i

Fujifilm lança Jet Press FP790 para embalagens flexíveis
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A
Heidelberg apre-

sentou sua mais re-

cente estreia mun-

dial, a nova Speed-

master CX 104,

com a qual busca continuar

afirmando sua posição no

segmento de embalagens e

atender à crescente demanda

por sistemas de impressão

flexíveis, com uma variedade

de soluções de automação e

variantes no setor comercial .

O novo equipamento de for-

mato de 104 folhas oferece

aos clientes de impressão co-

mercial, embalagem e etique-

ta acesso à tecnologia offset

de folha alimentada de próxi-

ma geração da Heidelberg a

uma excelente relação preço-

desempenho.

A Speedmaster CX 104

apresenta um novo design er-

gonômico com excelente

acessibilidade e oferece uma

filosofia de operação comple-

tamente nova (Heidelberg

UX), que, junto com um gran-

de número de sistemas de as-

sistência incluídos como

padrão, fornece o melhor su-

porte possível para os opera-

dores no Centro de Prensa

Prinect Estação de controle XL

3 e na própria máquina. Para

garantir que os tempos de

acerto sejam sempre curtos, o

sistema patenteado Intellistart

3 determina automaticamente

os processos de acerto ne-

cessários para a produção do

trabalho. Para todas essas no-

vidades, há também uma série

de sistemas de atendimento

baseado em inteligência artifi-

cial, como Wash Assistant e

Color Assistant Pro.

Um dos destaques da

Speedmaster CX 104 é sua

nova unidade de revestimen-

to. Com base na tecnologia

XL, esta unidade se concentra

na operação simplificada, con-

figuração mais rápida e maior

melhoria na qualidade do re-

vestimento.

A unidade de entintagem /

umedecimento da nova Spe-

edmaster CX 104 foi projetada

para oferecer qualidade e pro-

dutividade ideais. Recursos

adicionais também estão dis-

poníveis para clientes que

buscam melhorar ainda mais

o desempenho da unidade de

tinta / umedecimento, espe-

cialmente na impressão UV.

Para coincidir com o lança-

mento da Speedmaster CX

104 no mercado, a Heidelberg

também está apresentando a

nova Speedmaster CX 92.

Como a Speedmaster CX

104, a CX 92 se beneficia de

um novo design ergonômico,

da nova unidade de revesti-

mento redesenhada e das

inovações em tintagem /

umectação unidade.

Heidelberg apresenta a nova Speedmaster CX 104



com Stripping/ Foil Stamping
YAWA Automatic 

Incorpora 
dispositivos Siemens, 

software Schneider, 
sensores Panasonic, 

sensores OMRON, 
bombas Becker, etc.

Uma máquina  internacional ao alcance de todos

sharedrisk@sharedrisk.es

mailto:sharedrisk@sharedrisk.es
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A GSE lançou um blog para ajudar os

profissionais de rótulos e embalagens a

maximizar o valor do gerenciamento de

tinta. O blog InkConnection, voltado para

conversores, fabricantes de tintas e pro-

prietários de marcas, será um guia defini-

tivo para acabar com o desperdício, ga-

rantindo a qualidade e criando uma cultu-

ra de melhoria contínua por meio de for-

mas "Lean" e "Inteligentes" de trabalho.

InkConnection fornecerá orientação

sobre o gerenciamento de todos os con-

juntos de tintas para rótulos e embalagens

comumente usados, incluindo processos

de flexografia, gravura, tela, offset e im-

pressão tipográfica. A primeira série de ar-

tigos tratará da aplicação de técnicas de

manufatura e gestão "enxutas" na empre-

sa de transformação para criar uma cultu-

ra de melhoria contínua.

A B Graphic International

(ABG) instalou recentemente

uma máquina de acabamen-

to Digicon Série 3 na empre-

sa de etiquetagem escocesa

NSD Labels. O investimento

permite que a empresa sedia-

da em Edimburgo substitua e

atualize os existentes tingindo

o legado da Digicons, en-

quanto mantém sua posição

de mercado para empresas

locais e globais nos setores

de alimentos, bebidas, saúde,

médico e químico.

Por ser modular em de-

sign, a nova Digicon 3 Series

da NSD foi configurada para

atender aos seus exigentes

requisitos de produção.

A máquina inclui; duas ca-

beças flexográficas, uma uni-

dade de folha quente de leito

plano de 25 toneladas com

uma cabeça rotativa que per-

mite que a folha seja alimen-

tada ao longo e ao longo da

teia, uma seção de estampa-

gem abobadada, duas es-

tações de laminação, dois

módulos de impressão de te-

la plana que fornecem verniz

de tela de qualidade, desbo-

binar e rebobinar, corte e vin-

co e lâminas de corte au-

tomático.

E
specializada no

segmento de

Flexografia des-

de 1947, a Cro-

mograf foi pionei-

ra no mercado

uruguaio. Várias décadas de-

pois, em 1999, iniciou uma tra-

jetória ininterrupta de lide-

rança no mercado de fotopolí-

meros por meio da chegada

do Miguel Angel Acosta, que,

com sua visão, mudou o con-

ceito tradicional de gestão das

fotomecânicas no Uruguai e

na América Latina. Sob sua li-

derança, a Cromograf adqui-

riu o primeiro sistema KODAK

FLEXCEL NX Mid, da Mira-

clon, no continente latino-

americano e, hoje, seu legado

se mantém através de sua fil-

ha, Alejandra Acosta Salati,

diretora da empresa.

Alejandra segue confiando

na Miraclon porque considera

que a empresa "conta com a

melhor chapa do mercado e

uma equipe de pessoas que

constitui sua maior fortaleza".

Ela continua explicando:

"Desde que instalamos o sis-

tema FLEXCEL NX Mid, todos

os nossos projetos obtêm sa-

tisfação total de nossos clien-

tes, já que nos permite chegar

a resoluções e densidades

muito elevadas."

A Cromograf distingue-se

pela gravação de chapas, re-

solvendo todas as fases de

desenvolvimento de qualquer

embalagem, com especial

atenção à qualidade do produ-

to acabado e à racionalização

dos processos, tendo como

objetivo atender os mercados

de banda larga, banda estreita

e etiquetas. Para isso, conta

com o sistema Miraclon

FLEXCEL NX Mid, cuja insta-

lação foi pioneira na América

Latina, assessorado por Niber

Mendoza, dono da Lumila e

distribuidor da Miraclon. Junto

com eles, eles têm sido pro-

motores dessa tecnologia no

continente sul-americano.

Liderando o segmento de flexografia desde 1947

Alejandra Acosta Salati.

Uma Digicon 3 para etiquetas NSD

GSE apresenta o blog InkConnection
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Acordo de colaboração entre Agfa
e HYBRID Software

A Agfa anuncia seus planos de expandir a colaboração
com o grupo Global Graphics para além do conceito de tec-
nologia RIP, a partir de agora também incluirá a HYBRID
Software como um parceiro confiável de desenvolvimento de
software.

Por meio da parceria OEM com a HYBRID Software, a di-
visão de Soluções Offset da Agfa terá acesso ao conheci-
mento tecnológico do Grupo e a todo o portfólio de produtos
de software para empresas do setor de impressão de emba-
lagens.

XSYS lança placa digital flexo
nyloflex FTM

A nova chapa digital nyloflex FTM com pontos de topo
plano inerentes foi desenvolvida especificamente para im-
pressão flexográfica com tintas à base de água em diferen-
tes graus de substratos de papel. O gatilho para o desenvol-
vimento desta nova solução de chapas está acelerando a
demanda por uma produção de embalagens mais ecologica-
mente correta. À medida que o mercado se move em direção
a substratos mais sustentáveis em resposta a essas deman-
das, a XSYS apresenta a placa digital nyloflex FTM que per-
mite que os impressores usem tintas à base de água em pa-
pel revestido e não revestido para embalagens de alimentos
assépticos e revestimentos pré-impressos. ondulado.

C
L O U D F L O W
RIP Farm é o
novo sistema
de rasterização
voltado ao seg-
mento de em-

balagens da Hybrid Software
que trará inovação para os
departamentos de pré-im-
pressão e impressão, inovan-
do o modelo tradicional como
os RIPs são comercializados
atualmente - ou seja, cada
CTP é vendido com um paco-
te de software RIP. 

Isso funciona bem para
impressoras de embalagens
com um dispositivo CTP, mas
torna-se difícil de manejar
quando vários sistemas de
gravação de chapas são ne-
cessários, e completamente
incontrolável em operações
com mais de uma planta de
produção. 

Outra desvantagem des-
se padrão tradicional é o cus-
to: ter um RIP separado para
cada CTP é caro e difícil de
manter. 

A produção de rótulos e

embalagens teve um desem-
penho relativamente bom du-
rante a pandemia de COVID-
19, mas esse segmento en-
frenta pressão crescente de
preços a cada dia. Por outro
lado, essa expansão dos
negócios também faz aumet-
nar o âmbito global das ope-
rações - isto é, com marcas
imprimindo em localidades di-
ferentes, em países diferen-
tes. 

É justamente para cobrir
essa lacuna que o CLOUD-
FLOW RIP Farm foi anuncia-
do. Ele oferece uma arquite-
tura RIP centralizada com ba-
se no poderoso Harlequin
Core.

Ao contrário da impressão
digital, a produção de chapas
exige pouco do RIP. O tempo
necessário para rasterização
e definir cada cor de um tra-
balho de embalagem é uma

pequena fração da produção
total de chapas. Muitos clien-
tes estão procurando ganhos
de eficiência e melhorias de
tecnologia com seus RIPs e
nuvens de computação, co-
mo Amazon Web Services e
Microsoft Azure, fornecendo
um ambiente ideal para clien-
tes implementarem um RIP
com arquitetura centralizada.
Isso também fornece um flu-
xo de trabalho muito mais efi-
ciente, uma vez que os tra-
balhos podem ser rasteriza-
dos, armazenados na nuvem
e, em seguida, transferidos
para o local de impressão pa-
ra a gravação de chapas.

Com o CLOUDFLOW RIP
Farm e sua tecnologia de
compressão eficiente, o tem-
po de download para cada
bitmap pronto para saída é
apenas uma pequeno fração
do tempo de fabricação de
chapas, e é fácil balancear o
volume entre chapas a serem
gravadas, liberação para im-
pressão e demais cronogra-
mas operacionais. 

Solução disruptiva para pré-impressão de embalagens
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Duas das principais em-

presas de soluções de soft-

ware de embalagem al-

cançaram um marco em sua

colaboração, com a recente

instalação do Motor de Au-

tomação da Esko e do Siste-

ma de Informação de Ge-

renciamento (MIS) da

CERM na especialista em

rótulos francesa Estrabols,

alcançando sua centésima

colaboração.

A Esko, uma empresa in-

ternacional que desenvolve

soluções de software e

hardware para o setor de

embalagens, e a CERM,

que oferece soluções de

software confiáveis para flu-

xos de trabalho integrados,

projetados especificamente

para os setores de embala-

gens e etiquetagem, trabal-

haram juntas para criar um

sistema de automação e ge-

renciamento de fluxo de tra-

balho totalmente integrado

informática para clientes co-

muns.

A
V-Shapes, for-

necedora de

produtos e ser-

viços integrados

ver t ica lmente

para embala-

gens individuais convenien-

tes, higiênicas e sustentá-

veis, anuncia o lançamento

da impressora V-Shapes VS

dflex rolo a rolo nearline para

imprimir a camada superior

de sua dose, saquetas aber-

tas. uma mão. Este sistema

de impressão compacto e de

qualidade profissional, de-

senvolvido por Memjet Dura-

Flex, facilita a impressão de

embalagens flexíveis, elimi-

nando a necessidade de ter-

ceirizar a impressão ou vin-

cular outro equipamento de

impressão na fábrica, espe-

cialmente para tiragens mais

curtas de sachês personali-

zados. As tintas VS dflex fo-

ram projetadas para embala-

gens de alimentos e foram

especialmente formuladas

para secagem rápida após a

impressão, de modo que o

material está pronto para uso

com a máquina de conversão

/ embalagem ALPHA para

enchimento e selagem de

sachês em V-Shapes. . A te-

la de toque VS dflex torna

mais fácil para os operadores

gerenciarem de forma efi-

ciente o processo de im-

pressão com treinamento bá-

sico.

V-Shapes apresenta VS dflex

Esko e CERM alcançam sua centésima 
colaboração com o cliente



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

Ma
dia

 pa
rtn

er

24  a 27 
de Maio
de 2022

NOVA DATA !

https://flexoelabels.com/
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A Siegwerk, um dos for-
necedores líderes mundiais
de tintas de impressão e re-
vestimentos para etiquetas e
embalagens, agora oferece
uma nova geração de tintas
sustentáveis à base de água
para aplicações de papel e
cartão: UniNATURE. A nova
linha de produtos é formula-
da com componentes re-
nováveis e naturais, propor-
cionando uma alternativa
ecológica às tintas conven-
cionais sem afetar a recicla-
bilidade do papel, e a emba-
lagem de papelão dá um

passo na direção
da redução dos
mic rop lás t i cos
que podem ser
encontrados nas
tintas.

A nova gama
de tintas apresen-
ta excelente de-
sempenho de tinta e
intensidade de cor que
oferece níveis de rapidez se-
melhantes às tecnologias
atuais à base de água. Tes-
tes de usuários mostraram
formato de ponto aprimora-
do, ganho de ponto com-

parável, alta
resolução e fácil

l impeza na impressora.
Além disso, o UniNATURE
pode atingir altas velocida-
des de impressão em papéis

revestidos e não re-
vestidos. A nova sé-
rie de tintas e revesti-
mentos é aplicável
para muitas apli-
cações de papel e
cartão, incluindo cai-
xas de papelão ondu-

lado, bandejas e dis-
plays, embalagens de fast
food, sacos e sacolas, bem
como copos e embalagens.
É compatível com vários
aplicativos de impressão e
atende aos mais altos
padrões regulatórios e de
mercado.

P
ackZ 7 é a so-
lução com su-
porte nativo
ao formato
PDF da Hy-
brid Software
a nova versão

amplia a automação e inte-
ligência por trás da platafor-
ma para o preparo, edição,
correção e envio de arquivos
de layouts de embalagens e
rótulos para impressão. 

Entre as novidades, boa
parte está oculta na estrutura
do PackZ 7. Isto é, agora, o
aplicativo oferece suporte na-
tivo ao sistema Apple M1 e
aos computadores Mac mais
recentes. Além disso, seu
processador foi otimizado,
tornando-o mais veloz e efi-
ciente.

O gerenciamento de co-
res totalmente compatível
com ICC do PackZ 7 agora é
desenvolvido pela ColorLo-
gic. A gama incomparável de
tecnologia de cores espec-
trais da ColorLogic, combina-
da com o alto nível de auto-
mação e possibilidades de in-

tegração da Hybrid Software,
resulta em uma ferramenta
para trabalhar com cores com
altíssima performance para
qualquer tecnologia de im-
pressão.

DADOS VARIÁVEIS
Para trabalhos que envol-

vem personalização e dados
variáveis, o PackZ oferece o
Patchworker, uma ferramen-
ta inovadora e exclusiva que
muda e altera os recursos de
design na mesma etapa de

produção de dados variáveis,
independentemente da im-
pressora digital. Os fornece-
dores de serviços de im-
pressão, proprietários de grá-
ficas e convertedores podem
produzir uma variação ilimita-
da de etiquetas personaliza-
das ou embalagens sazonais
e aumentar seu tamanho de
mercado com maior flexibili-
dade.

ENVIRONMENTS
O recurso Environments

traz um nível extra de confor-
to para a interface de usuário
e áreas de trabalho multitelas
personalizadas. Todo a
aparência do PackZ 7 pode
ser configurada com um úni-
co clique: conjuntos de tela,
predefinições de código de
barras, verificações de com-
provação, biblioteca de cores
e perfis, bibliotecas de mar-
cas e muito mais, podem es-
tar alinhados com a marca
para a qual você está produ-
zindo.

Hybrid Software lança PackZ 7

Siegwerk apresenta UniNATURE, 
sua próxima geração de tintas sustentáveis



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

Printing Machinery Co., Ltd é uma empresa

centenária. Em 1924, o Sr. Wang Rongxing

estabeleceu a Shanghai Yongxing Machinery

Plant em Xangai.

Em 1940, os sucessores de Wang, Wang

Chuanyou e Wang Chuanfa, estabeleceram a

Shanghai Dechang Machinery Plant com 600

dólares de prata. Após a fundação da Nova 

China, a empresa mudou-se e se expandiu

várias vezes antes de ser renomeada

rebautizada como Shanghai No.4 Printing

Machinery Plant em 1965. Desde a reforma e

inauguração, com o apoio do então prefeito de

Xangai Zhu Rongji, Shanghai YAWA A Printing

Machinery Co., Ltd foi fundada com Hong Kong

TAI KONG Trading Co., Ltd. em 1988. É

também a primeira joint venture na indústria de

máquinas de impressão na China. O ano de

2015 é o primeiro ano em que YAWA retorna a

zero, avança e inicia um novo capítulo.

As máquinas incorporam componentes padrão de

fabricação internacional, como tecnologia elétrica

e eletrônica em motores e dispositivos da

Siemens, software da Schneider, sensores da

Panasonic e OMRON, bombas da Becker, etc.

líder em pós-impressão

AUTOMATIC DIE CUTTING MACHINE WITH STRIPPING 

MODELO 1060 S

AUTOMATIC CON STRIPPING/ FOIL STAMPING 

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

DOBRADORA COLADORA AUTOMATICA        MODELOS: LG800 / LG1100

sharedrisk@sharedrisk.es

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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https://twitter.com/alborum_news
https://www.facebook.com/revistalaprensa
https://www.linkedin.com/company/alborum


alborum.com

https://www.alborum.com/suscripcao-digital/
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