
LaPrensaLa    Pre   nsa
Edição Brasil

Indústria Gráfica, Marketing e Gestão Documental
Nº 40

NOVEMBRO

2021

www.alborum.com

FESPA
Digital

Printing
voltou

FESPA
Digital

Printing
voltou



O site que

responderá a todas

as suas necessidades

gráficas

www.entregraficos.com

Agência de 
publicidade

Designers
Fabricantes de

maquinaria

Gráficas Fornecedores
Produtos de 
impressão

Provedores Representantes
Agências de 
marketing

Consumíveis Equipamento Segunda mão
O

en breve

www.entregraficos.com


Nº 40. NOVEMBRO 2021

La La PPrensarensa Indústria Gráfica, Marketing e Gestão Documental.

Editora

ALBORUM, S.L.
Dr. Esquerdo, 105. 28007 

Madrid (Espanha).
Telf.: +34 91 309 65 20.

www.alborum.com 

Diretor

ENRIQUE NIETO DE LAS CUEVAS

Publicidade

FRANCISCO GÓNZALEZ
WhatsApp +34 626 000 810

laprensa@alborum.com
laprensabrasil@gmail.com

"Os textos desta revista foram escritos ao
abrigo do novo Acordo Ortográfico"

• La Prensa da Indústria Gráfica, Marketing e

Gestão Documental não é responsável pelas opiniões

dos seus colaboradores, sendo o último responsável

por elas.

• O conteúdo desta publicação não pode ser reprodu-

zida sem a permissão por escrito do editor.

EURO
GRAPHIC

PRESS
Membro da Associação Europeia de revistas da Indústria Gráfica

Empresas

44 Vencedores do Jovem Campeão do Ano
da Canon

55 VR LABEL investe em sustentabilidade e
se torna autossuficiente em energia 

66 hubergroup Print lança linha Rapida Eco
8-98-9 II Entronização dos Cavaleiros de

Gutenberg - Associação Lusófona
1010 Mais de 810 organizações globais

removeram greenwashing
1212 Gerenciando as demandas de serviço

do crescente e-commerce
1313 Impulsione seus negócios de impressão

com análises
1414 Screen Lança PlateRite Ultima 40000N

Series
1515 Screen Lança PlateRite 4600N Series

Print

1616 FESPA Digital Printing é marco na
indústria de impressão

1818 A Impressão Digital da FESPA
apresentou iniciativas especiais

1919 Tecnologia UV, lançamentos e parceria
são destaques da Durst na Fespa
Brasil 2021

2020 Konica Minolta retorna aos eventos
presenciais na Fespa Digital Printing
2021

2222 EFI Fiery foi destaque no stand da
Xerox na FESPA Brasil  

2323 Transição perfeita para fluxos de
trabalho de jato de tinta 

2424 Ricoh lanza los tóneres Oro y Plata
2525 Fujifilm lança "Revoria" em todo o

mundo
2626 A série Varioprint iX celebra seu

primeiro ano de sucesso
2828 A Brother lança suas novas impressoras

multifuncionais da série J1000
3030 Canon lança PRISMAprepare Go

Papel

3131 Impressão em acrílico: O novo material
"it" para impressoras?

3232 O impacto financeiro da Greenwash na
indústria de papel, impressão e correio

3434 As embalagens de papel contribuem
para manter as florestas saudáveis

Packaging

ETIQUETAS -EMBALAGEM

4343 Esko desbloqueia o potencial de
impressão de dados variáveis

4444 Ahlstrom-Munksjö foca
sustentabilidade e tecnologia para a
Flexo & Labels 2022

4545 Terphane com troféu ouro no Prêmio
ABRE da Embalagem Brasileira

4646 Vencedores do 7º Prêmio ABIEA
Umberto Giannobile

4848 BOBST conecta os pontos entre
"Embalagem 4.0" e "Indústria 4.0"

4949 Apenas 9% dos resíduos de plástico
são reciclados: Quais são as
consequências?

5050 DataLase expande gama de
revestimentos de alta umidade

52-5352-53 ACTGreen Barrier Coatings e
sustentabilidade

5454 Heidelberg investe no mercado de
etiquetas moldadas

5555 Pesquisa: O que torna as
embalagens sustentáveis?

5656 hubergroup lança um novo sistema
modular de tintas à base de água

5757 Tecnologia de tinta Siegwerk para
sacos verticais Werner e Mertz

5858 Esko aumenta família para Flexo
Platemaking

6060 Sun Chemical digitaliza a
comunicação de cores com GMG
ColorCard

Grande formato

3636 Fujifilm Acuity Range ganha Red Dot
Design Awards

3737 SAi lança um novo negócio de
treinamento

3838 Agfa, Interprint e Koenig & Bauer são
parceiras no setor de impressão digital
decorativa

3939 EFI Reggiani lança impressora têxtil
digital Hyper

Rotativas

4040 Cúpula Mundial de Impressores



Kodak homenageada com o
prêmio Pinnacle InterTech de 2021

A Kodak foi homenageada com o prêmio Pinnacle InterTech por
suas chapas Kodak Sonora XTRA Processless, que melhoram a
sustentabilidade e a lucratividade até mesmo para as operações
de impressão mais exigentes. Os prêmios Pinnacle InterTech são
patrocinados pela PRINTING United Alliance e reconhecem
tecnologias inovadoras que devem ter um grande impacto nas
comunicações gráficas e nas indústrias relacionadas.
As placas Kodak Sonora XTRA Processless combinam toda a
sustentabilidade, qualidade e desempenho da tecnologia de placa
processless comprovada em campo da Kodak, mas com
velocidades de processamento de imagem mais rápidas,
contraste de imagem dramaticamente melhorado e manuseio
mais robusto. . Isso dá às gráficas uma vantagem decisiva em
termos de sustentabilidade, juntamente com desempenho
superior em uma ampla gama de tipos de impressoras e
aplicações de impressão.

A
Canon anunciou os vencedores da segunda
edição do Prémio Jovem Campeão do Ano
da Canon, que reconhece os esforços dos
jovens de todo o mundo que impulsionam a
mudança social e ambiental.

Durante a cerimônia, que ok lugar virtualmente, os
irmãos Mishal e Mir Firaz, residentes dos Emirados
Árabes Unidos, foram os vencedores na categoria sub
16 por sua campanha em favor da sustentabilidade,
enquanto Alabi Samuel Anjolaoluwa, residente
nigeriano, venceu na categoria sub 21 para seus
alunos do projeto Ibadan.

Os vencedores dos prêmios receberão uma câmera
Canon EOS 250D DSLR para ajudá-los a continuar
sua campanha por mudanças sustentáveis, enquanto
os finalistas restantes receberão uma impressora
fotográfica portátil Canon SELPHY Square QX10.

4

Ricoh recebe prêmio Ingram 
Micro Cloud Partner 2021

A Ricoh foi reconhecida com o prêmio
Ingram Micro Cloud Partner 2021 na categoria
Reseller Partner of the Year como um
excelente integrador de soluções em nuvem
da Microsoft. Esses prêmios anuais celebram
o sucesso dos principais parceiros da Ingram
Micro na criação de soluções para impulsionar
a transformação digital e reconhecer aqueles
com altos níveis de inovação, promoção,
desempenho e sucesso de vendas.

A categoria Parceiro Revendedor do Ano
reconhece os parceiros que alcançaram
grande sucesso e crescimento excepcional
em 2020, comercializando produtos do Ingram
Micro Cloud Marketplace para ajudar a
transformar digitalmente os negócios de seus
clientes.
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Vencedores do Jovem Campeão

do Ano da Canon
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A
VR LABEL, gráfica do segmento de rótulos,

com sede em Aparecida de Goiânia (GO),

está anunciando que, agora, passa a ser

autossuficiente na produção de energia - isto

é, gerará 100% da energia consumida em

suas operações a partir dos novos painéis solares

instalados na sede da empresa.

Dessa forma, a gráfica, que se tornou referência no

Brasil pelo pioneirismo em investimento tecnológico,

agora inova ao investir fortemente em sustentabilidade.

Ao todo, são 3200 metros quadrados de placas solares

instalados na sede da VR LABEL, um investimento de

mais de 2 milhões de reais para gerar energia limpa e

renovável.

A nova estrutura de painéis solares terá capacidade

de gerar cerca de 600 KVa em energia, usados para a

totalidade das operações da empresa. 

Entre esses destaques, estão cinco impressoras

flexográficas oito cores de última geração. Em seu

parque digital, o destaque fica para a impressora HP

Indigo 6900, com velocidade de 40 metros/min em

modo de produtividade, imprimindo em até 7 cores para

impressão de rótulos adesivos e termoencolhivel

(Sleeve) . Pode imprimir em uma ampla variedade de

substratos, inclusive, holográficos, aumentando o

portfólio de produtos e soluções possíveis de serem

oferecidas aos clientes. 

Outro investimento que coloca a VR LABEL em um

patamar diferenciado em tecnologia de impressão é a

Durst Tau 330 RSC, um equipamento industrial inkjet

de alta performance com resolução de 1200x1200 dpi,

com velocidade 52 metros por minuto o primeiro

instalado no Brasil.

O pioneirismo no investimento em tecnologia também

passa pelo setor de acabamento. Atualmente, a VR

LABEL conta com duas máquinas de alta tecnologia

para acabamento em rótulos: um sistema ABG Digicon

Série 3 com Fast Track, um equipamento com altíssima

performance chegando há 150 metros/min no corte

semirrotativo, permitindo trabalhar com  impressão do

branco sleeve; e um sistema de corte laser Cartes com

velocidade de até 700 cortes/minuto. 

VR LABEL investe em

sustentabilidade e se

torna autossuficiente

em energia limpa para

suas operações

O desafio "Wrap Like A King" de Avery Dennison retorna
A Avery Dennison Graphics Solutions anuncia o retorno do Desafio
Wrap Like A King. O concurso de embrulho de veículos deste ano
será realizado de 1º de setembro a 31 de outubro. Um novo conceito
especial chamado "Edição Local" é lançado, com prêmios para 12
reis regionais da etiqueta e três reis continentais da etiqueta.
A partir de 1º de setembro, os instaladores em mais de 40 países
podem enviar seus melhores projetos de embalagem de veículos
com impressão completa ou mudança de cor. Este ano, os pacotes
de prêmios para vencedores regionais e continentais ultrapassam US
$ 30.000. Além disso, os três vencedores continentais poderão
escolher uma fundação de caridade que receberá uma doação de $
1.000 em seu nome.



Heidelberg vende subsidiária de
software DOCUFY

Como parte de seu foco contínuo em sua estratégia
de digitalização baseada em nuvem de seu negócio
principal, a Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberg) vende o provedor de software
DOCUFY GmbH, de Bamberg, para a empresa de
investimentos Elvaston Capital Management, em
Berlim. O contrato de compra correspondente foi
assinado recentemente. Em dezembro de 2019, a
Heidelberg agrupou suas próprias atividades de
software periférico no DOCUFY, que
complementou de forma útil o portfólio existente do
DOCUFY.
Com esta nova etapa, a Heidelberg continua a
avançar ainda mais, dentro de seu negócio
principal, em seu posicionamento no novo sistema
de negócios baseado em nuvem e software
baseado em dados, bem como na gama
correspondente de produtos e serviços
personalizados para os clientes. .

O
r muitos anos, Rapida, a linha de tintas offset para

folhas da hubergroup Print Solutions, provou ser

uma das tintas de configuração mais rápida do

mercado. Agora, a especialista internacional em

tintas de impressão anuncia o relançamento da linha

com o nome Rapida Eco. O motivo dessa mudança se deve à

mudança na fórmula, que passou a não incluir óleo mineral.

Como seu antecessor, Rapida Eco permite que o papel seja

processado imediatamente após a impressão e é adequado para

impressão em frente e verso. Além disso, é uma tinta semirresca

na tinta que torna a faixa ideal para regiões mais quentes.

A sustentabilidade dos produtos impressos tem sido a

prioridade das atividades de pesquisa do hubergroup por muito

tempo, de modo que a empresa estabeleceu repetidamente

padrões verdes no setor comercial no passado.

ReadyPDF de Solimar Systems aumenta 
o desempenho de impressão

A Solimar Systems, fornecedora de soluções de fluxo de

trabalho para produção de impressão e comunicações digi-

tais, anuncia resultados significativos e demonstráveis após

uma análise da Keypoint Intelligence de sua solução de oti-

mização de PDF, ReadyPDF Prepress Server.

A consultoria de pesquisa e analistas do setor, Keypoint

Intelligence, testou rigorosamente a solução ReadyPDF da

Solimar Systems para seus recursos de limpeza e otimi-

zação de arquivos PDF em uma variedade de tipos de tra-

balho. Os resultados mostram reduções impressionantes no

tamanho dos arquivos PDF, tempos de processamento re-

duzidos e uma abordagem direta para a otimização de ar-

quivos.
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II Entronização dos Cavaleiros de

Gutenberg - Associação Lusófona

A
II Cerimónia de Entronização, em que foi

formalizada a adesão de novos sócios aos

Cavaleiros de Gutenberg - Associação

Lusófona, no Museu Nacional da Imprensa,

no Porto.

O evento foi liderado pelo presidente da

associação, Paulo Fernando Pires do Souto, e nele

foram investidos 18 novos sócios, que irão contribuir

nos seus países de origem para a promoção e

visibilidade desta associação. Atualmente a

associação é formada por um grupo de associados

representantes de diversos setores da sociedade,

uma rede de pessoas unidas pelo apreço pela palavra

impressa.

O evento foi liderado pelo presidente da associação, Paulo Fernando Pires do Souto.
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Os novos confrades entronizados são Alberto

António de Sousa Bulhosa, administrador da

Bulhosas & Irmãos; Ana Sofia Guedes Meira,

responsável pela direcção e realização do workshop

de tipografia da ESAD; Armando dos Reis Roseiro,

administrador da UV - Envernizamento Ultravioleta,

SA; Arnaldo Emanuel de Almeida da Silveira Costeira,

presidente da APDTAG e presidente da AAAIPT;

Durvalino Ribeiro Neto, ex-diretor da Novotype;

Eduardo Oliveira Reis Cerqueira, presidente do

Conselho de Administração da Uniarte Gràfica;

Fernando Jorge Ferreira de Albuquerque Moreira,

CEO da Norprint; Isabel Maria Moreira Ferreira,

designer de comunicação da Sistrade; José Manuel

Fernandes Paula, responsável como Designer de

Comunicação pela estratégia de comunicação gráfica

do espaço museológico "O Lugar da Memória"; José

Artur Moreira Pacheco, designer e professor de

Comunicação do Instituto Superior Manuel Teixeira

Gomes de Portimão; Luis Miguel Magalhães Ribeiro,

presidente da AEP; Manuel Fernando Sanz Pascual,

editor e presidente da Alborum; Miguel Alexandre

Pereira Sanches, professor da carreira de Design e

Tecnologia das Artes Gráficas do Instituto Politécnico

de Tomar; Maria Alice de Lemos Machado,

administradora da Pixelpower; Paulo Alexandre

Soares Monteiro da Silva, presidente executivo da

Grafopel; Pedro Alexandre Manso Pereira, sócio-

gerente do MAGCOP; Rúben Reis Dias, designer,

autor, consultor e acadêmico especialista em

tipografia; e Rui Orlando dos Santos Costa, Diretor

Geral da Orgal.

A Cavaleiros de Gutenberg - Associação Lusófona

(www.cavaleirosgutenberg.pt) é uma associação sem

fins lucrativos que tem como principal objetivo a

defesa e promoção da palavra impressa,

contribuindo para a sua preservação, difusão,

melhoria e desenvolvimento da comunicação

impressa nos países de língua e cultura portuguesa ,

para isso, promove iniciativas culturais, associativas

e formativas em qualquer espaço geográfico

lusófono. Defende e promove os valores de uma

Europa justa e fraterna, difundindo a língua e a

cultura dos povos, contribuindo para a preservação

da palavra impressa, para o seu aperfeiçoamento e

desenvolvimento.

Neste contexto, desenvolve várias atividades, mais

recentemente a oferta de material de formação, o

debate luso-brasileiro sobre a leitura em suportes

impressos e digitais (inspirado na Declaração de

Stavanger) e o levantamento de espaços

museológicos relacionados com a atividade gráfica.

A ideia desta Irmandade nasceu na França de

onde foi exportada para Alemanha, Itália, Bélgica,

Suíça e Polônia. Esta Associação surge em Portugal

dos contactos que o "Grêmio Polaco dos Cavaleiros

de Gutenberg" desenvolveu com empresários e

personalidades portuguesas, que partilham os

mesmos ideais e valores, com o objetivo de criar a

sucursal portuguesa dos Cavaleiros de Gutenberg.

Manuel Fernando Sanz Pascual, editor de
La Prensa e presidente da Alborum, com
Paulo Alexandre Soares Monteiro da Sil-
va, presidente executivo da Grafopel

Manuel Fernando Sanz Pascual, editor de
La Prensa, com José Manuel Lopes de Cas-
tro, presidente da APIGRAF.
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C
om enormes pressões sobre a
economia, bancos, provedores de
telecomunicações, empresas de
serviços públicos e até organizações
governamentais estão cada vez mais
focados em migrar a comunicação com

seus clientes para o formato digital em substituição ao
papel para cortar custos. Com muita frequência, as
comunicações com os clientes tentam mascarar
esses esforços de redução de custos, justificando a
mudança com apelos de marketing ambiental
infundados, como "Menos papel, mais árvores" e
"Escolha o faturamento eletrônico e ajude a salvar
uma árvore".

"Essas alegações de greenwashing não apenas
violam as regras estabelecidas de marketing
ambiental, mas também são extremamente
prejudiciais para uma indústria que tem um histórico
ambiental sólido e em constante melhoria", afirma
Fabio Arruda Mortara, CEO de Two Sides Brasil e
América Latina. "Sempre reforçamos a verdadeira
equação resultante da fabricação de papel: mais
papel, mais árvores. Todos os dias no Brasil são
plantados, em média, o equivalente a 500 campos de
futebol de florestas para a produção de papel e outros
produtos. Longe do conceito errôneo de salvar
árvores, um mercado saudável para produtos
florestais como o papel, incentiva o crescimento de
longo prazo das florestas por meio do manejo florestal
sustentável. Muitas das organizações que notificamos
descoheciam os benefícios das florestas cultivadas
para o meio ambiente."

Globalmente, Two Sides envolveu mais de 1.690
organizações localizadas na Europa, América do
Norte e do Sul, África do Sul, Austrália e Nova
Zelândia, fazendo declarações enganosas sobre o
papel. Até agora, mais de 810 delas removeram
essas tais mensagens de suas comunicações e Two
Sides continua insistindo em sua argumentação,
informando as restantes.

Em 2021, no Brasil,  21 empresas notificadas
removeram alegações infundadas sobre papel,

resultando em uma taxa de 60% de sucesso,
incluindo empresas de diversos segmentos como
serviços de fornecimento de energia, água, telefonia,
seguros entre outros.

Devido ao enorme alcance de algumas dessas
organizações praticantes de greenwhashing, suas
alegações infundadas acabam por ter um impacto
prejudicial na percepção do consumidor sobre o papel
e ameaçam um setor que emprega 1,3 milhão de
pessoas só no Brasil, por exemplo. O impacto
financeiro do greenwhashing na indústria de papel,
impressão e comunicação impressa é uma
preocupação global e por isso essas mensagens
precisam ser  combatidas. Uma pesquisa realizada
recentemente na Europa, conduzida por Two Sides e
Censuswide (2021), descobriu que apenas na
Europa, o greenwashing ameaça a perda de € 337
milhões anualmente para a indústria de papel,
impressão e correio.

É por isso que a campanha anti-greenwash
continua a ser uma prioridade para Two Sides e,
continuaremos a concentrar esforços no combate ao
uso de alegações ambientais infundadas e
enganosas sobre a eliminação do papel em todas as
suas comunicações.

Envie quaisquer ocorrências de greenwash para
twosides@twosides.org.br.

Mais de 810 organizações

globais removeram

greenwashing

A Koenig & Bauer comunica a perda
de Clério Lima de Oliveira

Com profunda tristeza A Koenig & Bauer
comunica o falecimento repentino do seu
colaborador Clério Lima de Oliveira, técnico
mecatrônico.
"Dele foi um dos mais talentosos técnicos da

nossa companhia, que sempre distribuiu motivação e
profissionalismo, nos deixa perplexos e enlutados.
Que Deus nos acompanhe e ilumine a vida de todas as
pessoas que sentem a perda do seu ente querido". 
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Por: Piet De Pauw

Diretor de Marketing da Enfocus.

W
eb-to-print e automação mudaram o

mercado de impressão. Os provedores

de serviço devem competir em uma

geografia muito mais ampla. O desafio

não é apenas quantos negócios de

impressão podem ser adquiridos online, mas como

melhor implementar esse canal. Os clientes de

impressão estão comprando online mais do que nunca.

Os provedores de serviços de impressão estão

integrando sistemas de loja virtual com sistemas de

produção. No entanto, a web para imprimir pode se

tornar um desafio muito tempo depois de ser integrada

a um MIS. O problema pode não ser com a

conectividade do sistema, mas com mais trabalhos

entrando na loja do que pode ser manipulado. A

natureza do negócio tornou-se mais empregos de curto

prazo e com margens mais baixas.

O atendimento ao cliente pode estagnar. A pré-

impressão pode ser embaralhada. A redação pode

estar atrasada. Os trabalhos podem se acumular

esperando para serem vinculados. Também é possível

que um influxo de empregos seja como um pacote

movendo-se por uma mangueira de jardim.

Cada processo fica temporariamente sobrecarregado

ao lidar com um grupo de o rders. Com o tempo, o

trabalho é feito, mas não sem voltar um pouco. Quer o

rush da manhã ou da tarde ou o segundo turno seja

uma explosão de muito trabalho seguido por um

período de limpeza atrasado. As impressoras precisam

automatizar apenas para acompanhar. E devem fazer

isso para facilitar o fluxo do trabalho.

Simplesmente competir online não é suficiente. Os

provedores de serviços de impressão devem entregar

produtos consistentes e oportunos a seus clientes. As

empresas devem ter como objetivo a implementação

efetiva da automação completa. Isso não significa

desligar as luzes, mas sim automação desde a

aquisição da obra até a entrega do produto. A

tecnologia disponível transformou o que recentemente

parecia uma fantasia em uma possibilidade tangível.

Para muitas impressoras, já é uma realidade.

Há uma parte crescente da indústria que está sendo

assumida por empresários. Esses caras não sabem

nada sobre impressão, mas eles conseguem montar

uma impressora automatizada que ganha dinheiro

dependendo fortemente da tecnologia.

A automação permite que os pedidos sejam inseridos,

processados e entregues em horas em vez de dias.

Onde a automação realmente causa impacto é o ponto

em que todo o fluxo de trabalho está conectado e se

comunicando. As ilhas de tecnologia se fundem em

uma entidade contígua. Quando os trabalhos passam

por uma gráfica, sem o impedimento da interação

humana, a automação realmente funciona.

O atendimento pessoal ao cliente terá sucesso em

um ambiente automatizado porque o toque humano

pode ser transferido da produção para o

relacionamento com o cliente.

Gerenciando as demandas de

serviço do crescente e-commerce
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D
esde o momento em que um novo
trabalho entra no negócio até a
entrega e o faturamento, os negócios
de impressão são uma combinação de
atividades estruturadas e orquestradas

e decisões de negócios ad hoc. As operações de
impressão inteligente tiram proveito da automação
inteligente porque cada ponto de contato acarreta
atrasos e custos potenciais. Seu objetivo é
automatizar tarefas específicas enquanto busca
um plano de melhoria contínua que usa dados e
análises para criar um ambiente mais eficaz.
A maioria das impressoras possui análises para
ajudar a administrar o negócio. Eles ingerem
dados e produzem tabelas e gráficos baseados
em algoritmos genéricos que são ajustados para a operação do
negócio. Esses algoritmos estáticos criam uma base administrativa,
mas não aprendem à medida que o negócio cresce e não chegam à
área de pré-impressão. Insights derivados de dados de negócios
perdem a entrada de produção que pode mudar a forma como os
recursos são usados e onde os investimentos são feitos.

USANDO IA PARA FAZER AJUSTES EM TEMPO REAL

A solução de negócios Kodak Prinergy on Demand expande suas
opções implementando uma automação abrangente que usa o poder
da inteligência artificial (IA), incluindo aprendizado de máquina (ML),
para coletar mais dados e fornecer insights mais profundos. Essa
automação faz mais do que agendar tarefas repetitivas, ela aprende
com o tempo, observando padrões e ajustando para compensar as
necessidades emergentes. Ao vincular os dados de negócios e de pré-
impressão na mesma plataforma analítica, os dados são analisados de
forma consistente, fornecendo uma gama mais abrangente de
informações para cada decisão de negócios tomada. Os insights de
negócios e produção tornam-se mais relevantes porque os algoritmos
detectam padrões mais precisos. À medida que os gargalos começam
a aparecem na produção, a análise em tempo real permite ajustes
dinâmicos para manter o trabalho em execução sem problemas.
Considere funções de teste e aprovação, um gargalo comum. Saber a
duração do ciclo de cada trabalho, não apenas as médias agregadas,
pode ser revelador. O atrito específico do cliente ou do produto pode
exigir novas regras para garantir um processamento tranquilo, mas
escrever essas regras pode levar tempo. Agora imagine uma solução
que vê atrito e adiciona regras apropriadas com base nos padrões de
fluxo de trabalho existentes. Otimizando esses processos é como AI /
ML se torna um diferencial.

CUMPRINDO A PROMESSA DA INTERNET DAS COISAS

Quando o conceito da Internet das Coisas (IoT) surgiu, a promessa era
uma capacidade expandida de capturar mais dados, analisar mais

dados e usar esses dados para orientar as operações
com mais eficiência. Veja como o Prinergy on Demand
cumpre a promessa da Internet das Coisas. Os dados
orientam ajustes incrementais às regras que impulsionam
uma maior eficiência em todos os processos de
manufatura. Esses aplicativos habilitados para IA
eliminam tarefas rotineiras, automatizando a análise de
dados e usando essa análise para refinar os processos de
forma incremental.
Faça o exemplo de teste e aprovação. Quando o trabalho
está pronto para aprovação de teste em um fluxo de
trabalho típico, o sistema pode enviar um e-mail ao
cliente. O cronograma pode exigir aprovação em 48
horas, mas se essa aprovação não ocorrer, o projeto
permanecerá inativo até que isso aconteça. Pode haver

regras para o envio de emails de acompanhamento até que haja uma
resposta, mas é raro ver os dados por trás desses atrasos capturados e
analisados.
No fluxo de trabalho compatível com Analytics, mais dados podem ser
capturados para fornecer informações sobre atrasos. Em vez de
identificar que ocorreu um atraso, o novo processo pode capturar
dados mais discretos, incluindo o atraso médio por cliente ou tipo de
produto, o número de atrasos por cliente e até mesmo os custos de
cada atraso. Por exemplo, revisar e aprovar alterações feitas nos
arquivos de produção por usuários internos e externos pode ser
demorado. Erros cometidos durante essa etapa crítica da produção
podem causar deterioração, retrabalho ou tempo de inatividade da
impressora. Prinergy On Demand Business Solutions permite que você
analise ou "veja em tempo real" quanto tempo e esforço seus usuários
estão gastando nesta tarefa crítica. Da mesma forma, você pode
analisar as atividades de produção de sua equipe em t tempo real para
identificar operadores ou processos automatizados que possam
precisar de mais refinamento ou treinamento para reduzir o desperdício
e o desperdício de horas de trabalho.
TESTE CONSTANTE, MELHORIA CONSTANTE

Automatizar a coleta e análise de dados também irá expor regras que
não correspondem aos requisitos do projeto, mas que a automação
pode fazer muito mais. Ele pode mostrar onde os modelos de
precificação estão fora de sincronia com os custos reais de produção e
quais produtos precisam ser recuperados. Com o teste constante de
cada ponto de dados, os gargalos surgem antes de se tornarem caros.
O objetivo da fabricação de impressão moderna é operar de acordo
com os números. Essa pode ser uma mudança significativa para as
organizações que contam com seus especialistas internos no assunto
para orientar as decisões de negócios e produção. No entanto, a prova
está nos resultados. Implementar análise e captura de dados habilitada
para ML gerenciada por IA coloca os dados ocultos em seus processos
para funcionar, congelando tempo e recursos, fornecendo mais
oportunidades de expandir seus negócios.

Impulsione seus negócios 

de impressão com análises

Por Stephen Miller

Diretor de

gerenciamento de

produtos, Kodak

Workflow Software,

Kodak
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A
Screen Graphic Solutions concluiu o

desenvolvimento de sua série PlateRite

Ultima 40000N de sistemas térmicos CtP.

Os modelos de alto desempenho são

projetados para lidar com placas padrão e

não processadas contendo 40 páginas de tamanho A4.

Com seus cabeçotes GLVTM de última geração, eles

oferecem um excelente rendimento de até 35 placas

por hora.

Nos últimos anos, a indústria de impressão tem

exigido cada vez mais a introdução de sistemas CtP de

formato muito grande (VLF) que, além de alta

qualidade de exposição, oferecem produtividade

aprimorada que permite o manuseio de mais números.

de tarefas, bem como processamento mais eficiente e

redução da carga de trabalho do operador. Em

resposta a essas necessidades, a SCREEN GA

desenvolveu a série PlateRite Ultima 40000N.

Ambos os modelos PlateRite Ultima 40000N

apresentam os mais recentes cabeçotes de exposição

GLV. Esses cabeçotes são alimentados pelas

tecnologias de fixação proprietárias da SCREEN GA e

mecanismo de balanceamento automático para

garantir exposição estável em alta velocidade com a

mais alta qualidade. Atualmente, a linha inclui os

modelos ZS e ZT, permitindo que as gráficas

selecionem o tipo certo para seus volumes de

produção.

Enquanto o ZS é equipado com um único cabeçote

de diodo laser de 1.024 canais, permitindo uma saída

de 24 placas por hora, o ZT possui dois desses

cabeçotes, dando-lhe um rendimento de até 35 placas

por hora. Ambos os sistemas são capazes de lidar com

placas individuais com tamanhos de até 2.280 x 1.600

mm e também podem ser carregados com quaisquer

duas placas com tamanhos de até 1.060 x 1.600 mm.

Os modelos ZS e ZT também são compatíveis com o

autoloader multi-cassete MA-L40000N da SCREEN

GA, capaz de fornecer automaticamente até 300

placas de cada cassete, 2 e o autoloader SKID SA-

L40000N, que permite ao usuário ou direto de um total

de 600 placas carregadas em um palete. Um ou dois

autocarregadores podem ser conectados a cada

sistema CtP conforme necessário.

Screen Lança PlateRite

Ultima 40000N Series

A DIC Corporation fechou a aquisição do
negócio global de pigmentos da BASF,
conhecido como BASF Colors & Effects
(BCE). A aquisição reúne o portfólio
complementar de tecnologias, produtos,
ativos de manufatura, cadeia de

suprimentos e atendimento ao cliente das
duas empresas para atender clientes
globalmente.
A aquisição expandirá o portfólio da Sun
Chemical como fabricante global de
pigmentos, incluindo aqueles para telas

eletrônicas, cosméticos, revestimentos,
tintas, plásticos e aplicações especiais,
criando um fornecedor de pigmentos de
classe mundial que oferece aos clientes
uma gama ainda mais ampla. soluções
versáteis.

Sun C. e DIC C. completam aquisição do negócio de pigmentos da BASF



A
Screen Graphic Solutions
(SCREEN GA) concluiu o
desenvolvimento de sua
série PlateRite 4600N de
sistemas CtP térmicos.
Os modelos são

projetados para lidar com placas
contendo quatro páginas de tamanho
A4, cada uma das quais oferece uma
combinação de alto rendimento,
versatilidade e desempenho
ambiental.
Cada um dos novos sistemas
continua a oferecer a mesma
exposição estável e de alta
velocidade, graças às cabeças de
diodo de laser de fibra da SCREEN
GA. Além disso, eles agora também
são capazes de lidar com tamanhos
de chapas que vão de até 830 x 680 mm, tornando-os
compatíveis com uma ampla gama de impressoras.
A série inclui os modelos E, S e Z, cada um deles projetado para
atender a necessidades específicas de produção. Enquanto o
modelo E está equipado com 16 cabeças de exposição de canal,
o que lhe dá uma taxa de transferência de 11 placas por hora, o
modelo S tem 32 cabeças de canal e uma taxa de transferência
de 21 placas por hora. No topo da linha está o modelo Z, com 64
cabeçotes de canal que permitem atingir um rendimento de até
33 placas por hora.

Os modelos E, S e Z também são compatíveis com o novo
autoloader da Screen, o SA-L4600N, que oferece melhorias
significativas na operabilidade e é capaz de fornecer m
automático entre até 100 placas em um ciclo.
Na área ambiental, a série PlateRite 4600N suporta uma
variedade de placas sem processo, sem produtos químicos e sem
água. Seus sistemas também fornecem benefícios ecológicos
significativos, reduzindo a produção de VOCs nocivos e líquidos
no desenvolvimento de resíduos, mantendo a qualidade e o
desempenho.
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A
FESPA Digital Printing entrou para a história

da indústria. A mais importante feira de

impressão digital e comunicação visual do

país foi o grande momento de reencontro do

mercado, que há tanto tempo esperava por

um evento presencial e mostrou sua força com número

surpreendente de visitação e geração de negócios.

De 18 a 21 de outubro, as principais empresas do

setor apresentaram tecnologias inéditas e inovadoras

ao enorme público formado por empresários tomadores

de decisão, que foram à feira preparados e com

vontade de investir para atualizar suas instalações e

impulsionar seus negócios. Os expositores foram

unânimes em ressaltar que todas as expectativas foram

superadas, o que reforça a já conhecida qualidade do

visitante e da feira.

Os números comprovam que a FESPA Digital

Printing será lembrada como o palco da retomada da

indústria. Em seus corredores, passaram 14307

visitantes únicos, que acompanharam soluções

transformadoras em mais de 100 estandes

apresentando centenas de marcas no Pavilhão Azul do

Expo Center Norte.

Os negócios gerados mostram um mercado aquecido

e reforçam que a FESPA Digital Printing é a feira onde

os negócios são fechados. Durante os quatro dias de

evento, mais de R$ 92 milhões em negócios foram

gerados, com perspectiva de mais de R$ 151 milhões

gerados nos próximos seis meses. Esta alta demanda

é reforçada pelo fato de que 55% dos visitantes têm

decisão final e 87% dos visitantes estão envolvidos no

processo de compra.

Com a missão de compartilhar conhecimento, APS

Eventos Corporativos e FESPA apresentaram com a

ajuda de parceiros iniciativas técnicas dentro da feira,

todas com total aprovação do público. Entre elas, a Ilha

da Sublimação - parceria com a ComunidadeWEB, o

FESPA Trends, a Arena Maker, o FESPA Expert e o

CAMBEA #10, campeonato de envelopamento

promovido pela Alltak.

Alexandre Keese, diretor da FESPA Digital Printing,

destaca o momento histórico: "Foram 3 pilares

essenciais: a começar pela força e garra com que a

APS Eventos seguiu em frente em sua missão de

sempre trazer produtos e serviços que impulsionem o

mercado, seguimos com total apoio dos expositores

que trouxeram a mais alta tecnologia e diversificação

de aplicações em seus stands, que por sinal estavam

lindos, e para completar de forma triunfal, temos o

público que compareceu trazendo muita energia e

mostrando o quanto nosso mercado é forte e tem

espaço para crescer".

O executivo também reforça a relevância da iniciativa

para o mercado de eventos: "A FESPA Digital Printing

foi uma das feiras que marcaram a retomada das feiras

de negócio no Brasil, um elemento que sempre foi

essencial para a transformação e desenvolvimento

tanto da indústria como do setor de serviços e, sem

dúvidas, será ainda mais fundamental no momento

atual para mostrar soluções que não puderam ser

apresentadas nos dois últimos anos".

Neil Felton, CEO da FESPA, compartilha uma

importante marca alcançada no país: "A FESPA no

Brasil foi a feira com mais visitantes entre todas as

FESPAs pelo mundo no ano de 2021. Este número

fantástico destaca dois pontos: o excelente trabalho

feito pelo time brasileiro para organizar um evento da

mais alta qualidade e como o Brasil é um país de

enormes oportunidades dentro da indústria de

impressão. Estamos extremamente felizes com este

balanço positivo e temos certeza que mais recordes

serão quebrados nas próximas edições".

Os planos agora se voltam para a próxima edição da

FESPA Digital Printing, que acontecerá de 22 a 25 de

março de 2023, novamente no Pavilhão Azul do Expo

Center Norte, em São Paulo. Antes, o Brasil recebe o

maior evento de impressão das Américas, a

ExpoPrint & ConverExpo Latin America, de 5 a 9 de

abril de 2022 no Pavilhão Verde, também do Expo

Center Norte.

FESPA Digital Printing é marco

na indústria de impressão
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D
e 18 a 21 de outubro, em

São Paulo, aconteceu o

primeiro grande encontro do

setor, que foi repleto de

novidades nos estandes dos

expositores e também de

iniciativas técnicas gratuitas preparadas

para o visitante.

A relevância da FESPA Impressão Digital demonstra

o momento positivo do mercado e sua alta capacidade

de geração de negócios. Empresas que trouxeram

equipamentos, softwares, mídias, suprimentos e tudo

que faz parte da cadeia produtiva da gráfica.

O objetivo desta edição foi mostrar novas

oportunidades ao profissional que deseja ingressar na

impressão digital empreendendo em seu próprio

negócio ou inserindo em sua empresa novas

capacidades de negócios. Palestras e discussões

inspiradoras também foram programadas. Outro

pensamento da APS Corporate Events e da FESPA foi

promover todas as iniciativas respeitando as regras de

distância e com a maior segurança possível.

ARENA MAKER

A primeira novidade foi o Arena Maker, que estreou

na FESPA Impressão Digital, iniciativa 100% focada em

mostrar como criar artigos exclusivos produzidos com a

interação entre termoplástico e impressão digital.

Materiais como acrílico, PP, PS e outros ganham vida e

se transformam em belos e rentáveis objetos.

A Arena Maker apresentou os processos de colagem,

usinagem, polimento, dobra e impressão e destacou

suprimentos como folha de acrílico, XPS, cola, fita

adesiva e tudo que faz parte da cadeia produtiva de

objetos termoplásticos. A iniciativa da Impressão Digital

FESPA conta com o apoio da Cristal & Cores, ECNC,

Exfak, Maxfix, Senai, Sinteglas, Impressoras PH,

PhotoPro, Vacuum e VP Máquinas.

Foram três tutoriais diários em que Alexandre

Paschoalino, da VP Máquinas, apresentou o passo a

passo de como produzir o material. Além disso,

conversei sobre preços com Marcos Pérez,

superintendente de mercado interno da Abimaq. Os

visitantes da FESPA Impressão Digital puderam

acompanhar o processo e concorrer aos prêmios.

ATRAÇÕES ESPECIAIS

O espaço Arena Maker teve atrações especiais a

partir de cada dia, sempre às

13h30. No primeiro dia, a equipe

do Centro de Pesquisas Boas

Impressões (professor José Pires,

Robson Xavier e João Leodônio)

e da Paponet (Paulo Addair)

divulgou os resultados da primeira

pesquisa sobre o mercado de

impressão digital.

No segundo dia, o podcast Ondas Impressas,

formado por Tânia Galluzzi e Hamilton Costa, promoveu

um debate com convidados especiais que serviu de

conteúdo para mais um episódio, desta vez sobre

impressão digital têxtil.

No terceiro dia, Luciana Andrade, do Grupo GF,

ministrou a palestra "Como explorar nichos de mercado

em comunicação visual".

O último dia contou com a presença de Wilson Giglio

com a palestra "Como Superar Obstáculos e Problemas

no Setor de Comunicação Visual". O gestor especialista

na área de comunicação visual transmitiu conteúdos de

alta qualidade de forma simples e direta, para que o

empresário pudesse aplicar imediatamente os conceitos

em seu negócio.

ILHA DE SUBLIMAÇÃO

Outra atração promovida pela Impressão Digital

FESPA foi a Ilha da Sublimação. Era um espaço com

palestras diárias debatendo e ensinando técnicas

essenciais para o profissional de sublimação e

transferência.

Para complementar a experiência, as principais

marcas do mercado apresentaram as suas soluções em

prensas, insumos e outros itens essenciais essenciais

em uma área em que empreender vem dando

excelentes resultados.. A iniciativa contou com o apoio

da equipe da ComunidadeWEB, liderada por Alex

Falcão.

CAMBEA # 10
A FESPA Digital Printing também teve a honra de

receber o CAMBEA, grande campeonato brasileiro de

embalagem automotiva. Foi a maior edição do torneio

que celebrou as suas 10 edições num ambiente de

reencontro e de muita competição.

Idealizado e criado pela Alltak, o CAMBEA # 10

trouxe surpresas para o visitante, além do campeonato

principal.

A Impressão Digital da FESPA

apresentou iniciativas especiais
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C
om

novidades

como a P5

350 com

sistema LED

UV e a nova

linha Vanguard, a Durst

teve uma participação de

destaque na Fespa Brasil

2021, que aconteceu de 18

a 21 de outubro, no Expo

Center Norte, em São

Paulo.

Os visitantes do primeiro

grande evento de

impressão após a reabertura pós-pandemia puderam conferir,

em funcionamento, toda flexibilidade da P5 350, que,

juntamente com os sistemas Durst Workflow e Durst Analytics,

oferece uma solução de maior produtividade com total

automação. 

O equipamento tem velocidade de até 358 m2/hora e é

capaz de imprimir 6 diferentes trabalhos simultaneamente em

sua configuração plana. Também conta com sistema dual-roll

para produção em mídias flexíveis, para rolos de até 350kg de

material.

O universo de cores foi ampliado, de modo que a P5 350

pode ser configurada com até 9 cores, incluindo versões light

de cyan e magenta + branco, aplicação de verniz para

impressos especiais e até 12 camadas para impressão com

simulação de relevo (hapt-printing). 

Graças à tecnologia de registro das mesas de impressão e o

acesso facilitado aos rolos, a troca de mídia é bastante rápida

e simplificada, podendo ser realizada por um único operador. 

PARCERIA

A Fespa Brasil serviu, ainda, como momento de apresentar

ao mercado a parceria

entre a Durst e a

Alphaprint, que será a

parceira comercial da

empresa para

comercialização da linha

Vanguard. 

A parceria foi celebrada

com a presença do CEO

da Durst, Sr.

ChristophGamper, que

brindou o momento ao

lado de Ricardo Pi (diretor

geral da Durst Brasil),

Antonio Pacheco e

Hadriano Dominguez (diretores da Alphaprint).

No evento, o destaque ficou para a VK300D-HS, cuja

produtividade pode chegar a até 269m2/hora para um volume

de até 60 chapas/hora.Conta com cabeças de impressão

Kyocera KJ14A (até 10 cabeças, dependendo a configuração)

e pode imprimir pontos de até 3,5 picolitros, de modo a

oferecer alta qualidade e definição de imagem para trabalhos

de elevado grau de exigência. 

Para assegurar rapidez em escala industrial, traz funções

automáticas de detecção de espessura de mídia e registro, e

mesa com 6 zonas de vácuo reversíveis.  E, se a cor for um

diferencial para seu negócio, a VK300D-HS pode se ajustar

sob medida à sua demanda, uma vez que pode ser

configurada em padrão CMYK + Branco e Verniz. 

"Foi uma alegria enorme reencontrar amigos, clientes e

prospectos em um grande evento, como a Fespa Brasil.

Todos os que compareceram ao nosso stand ficaram

surpresos com as novidades que apresentamos. Sem

dúvidas, tanto a P5 350, quanto a Vanguard VK300D-HS,

são novidades que irão agregar muito às linhas de produção

de nossos clientes que necessitam de confiabilidade para

Christoph Gamper, Ricardo Pi, Antonio Pacheco e Hadriano Dominguez.

Tecnologia UV, lançamentos e parceria são

destaques da Durst na Fespa Brasil 2021
Evento serviu de palco para apresentação, pela primeira vez em uma feira, dos modelos P5 350 e Vanguard VK300D-HS
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D
e 18 a 21 de outubro, o mercado gráfico

pôde conferir de perto as novidades e as

soluções para impressão digital da Konica

Minolta na Fespa Digital Printing 2021,

que aconteceu no Expo Center Norte, em

São Paulo. 

Na ocasião, que marcou a retomada da empresa em

um grande evento presencial, foram apresentados três

lançamentos: a AccurioPress C14000, a AccurioLabel

230 e, por fim, a AccurioPrint C4065.

"Agradecemos muito a todos os visitantes que

compareceram ao nosso stand. Sem dúvidas, o

mercado estava ansioso por retornar aos eventos

presenciais e quem visitou nosso stand certamente não

se decepcionou. Apresentamos nossos principais

equipamentos para impressão digital para a indústria

gráfica em segmentos como promocional, fotografia,

editorial/didático e para o mercado label. O feedback

positivo que recebemos, as prospecções e negócios

fechados comprovam que nossa tecnologia e qualidade

seguem como referência, não somente entre nossos

clientes, mas também para gráficos de norte a sul do

país", salientou Ronaldo Arakaki, diretor & COO da

Konica Minolta Business Solutions do Brasil. 

NOVIDADES
Apresentada pela primeira vez em um evento, a

AccurioPress C14000 é um equipamento de alta

produtividade, com velocidade de 140 páginas/minuto e

resolução de 3600dpi (equiv.) x 2400dpi.  Ela se tornou

o carro-chefe da empresa em termos de produtividade,

com ciclo mensal máximo de 2,5 milhões de páginas,

sendo também flexível no que se refere aos formatos

de mídia, podendo acomodar inclusive mídias mais

longas (até 1300 mm) para impressão em formato

banner simplex (900 mm para impressão duplex),

formato envelope ou, ainda, suportar o uso de mídias

especiais e papéis texturizados.

RÓTULOS E ETIQUETAS
Também apresentada pela primeira vez em uma

feira, a AccurioLabel 230 é a solução ideal para

impressão digital de rótulos e etiquetas com velocidade

até 23,4m/minuto, largura de 330mm, sem setups

complexos e que oferece rapidez e agilidade à

produção nos mais altos padrões de cores, com

qualidade e definição, tecnologia de toner Simitri HDE

e, como opcional, o Overprinting Kit ES-101 para

reinserção de substratos para sobreimpressão do

branco, bem como para impressão frente e verso.

"Sem dúvidas, a AccurioLabel 230 marca nossa

entrada definitiva no segmento de impressão digital de

rótulos com um equipamento de custo equivalente a

uma solução entry-level, mas com recursos, qualidade

e produtividade de um equipamento de produção de

média escala", salienta Arakaki. 

COMPACTA E PODEROSA
A AccurioPrint C4065 possui design compacto, que

ocupa menos espaço na linha de produção do cliente.

Todavia, seu tamanho é inversamente proporcional à

versatilidade e produtividade que pode oferecer. 

Possui velocidade de 66 páginas/minuto (impressão

colorida) ou 81 páginas/minuto (em impressão P&B) e

permite usar mídias de até 360 g/m2. Suas aplicações

incluem impressão envelope e em formato banner

frente e verso. Versátil, permite usar diferentes tipos de

papéis para a realização de diversos trabalhos,

incluindo setor promocional, convites, capas de livros

para o setor editorial, entre outros. 

Graças ao sensor de mídia (opcional), pode-se

trabalhar com segurança com mídias diferenciadas,

minimizando erros e automatizando operações por meio

da análise automatizada do tipo de papel e seu peso. 

"Com a AccurioPrint C4065, ampliamos nosso

portfólio de equipamentos compactos de alta qualidade

de impressão, oferecendo ainda mais versatilidade e

qualidade aos processos de impressão de nossos

clientes", afirma Arakaki.

SOLUÇÕES
Além dos lançamentos, a Konica Minolta mostrou

ainda equipamentos já consagrados no segmento de

impressão digital, como a AccurioPress C6100,

AccurioPress 6136P e a multifuncional A3 bizhub

C300i. 

Konica Minolta retorna aos

eventos 

presenciais na

Fespa Digital 

Printing 2021



https://www.mondigroup.com/
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N
o stand da Xerox na Fespa 2021 os visitantes
conferiram a nova versão do DFE Xerox EX-P 3.0 e
do Xerox EX-280 powered by Fiery que conta com
as ultimas inovações da plataforma Fiery system
400, que incluem o Job Expert o novo motor de
gerenciamento de cores Fiery Edge. Também foi

apresentado o Xerox EX-i 9070 para familia PrimeLink® C9070
com a exclusiva tecnologia de impressão de toners para
aplicações de efeitos especiais CMYK+ "Apresentamos nossas
soluções para o ambiente de impressão digital num momento em
que já é perceptível o crescimento de negócios proveniente de

uma demanda reprimida", disse Wagner Roque, Gerente de
Marketing de Produto da Xerox.  
A Fespa voltou a reunir presencialmente os integrantes do setor
gráfico, já que no ano passado, devido à pandemina, a feira foi
cancelada. O que se viu em todos os dias do evento foram
stands cheios e muitos negócios sendo fechados. Chamava a
atenção a quantidade de placas de "vendido" colocadas em boa
parte dos equipamentos expostos. A segurança também foi
destaque: todos os visitantes usavam máscara e tiveram que
mostrar na entrada o comprovante de ao menos uma dose de
vacina. 

EFI Fiery foi destaque no stand 

da Xerox na FESPA Brasil  

O
5º

Con-

gres-

so In-

terna-

cional

de Tecnologia Gráfi-

ca tem data marca-

da: 23, 24 e 25 de

novembro. 

Em 2021, o tema

será "Novos camin-

hos para a indústria

gráfica - O reposicio-

namento estratégico

na renovação da co-

municação". Nestes

novos tempos, fazer

apenas o que era

feito antes não funciona mais na área de

impressão.

Com a evolução da sociedade e novas

demandas por parte

dos clientes, o em-

presário gráfico pre-

cisa estudar como

sua empresa está

posicionada em uma

indústria com dispu-

ta acirrada por es-

paço para saber co-

mo evoluir e estar à

frente da concorrên-

cia, seja na aqui-

sição de novas tec-

nologias, na implan-

tação de fluxos de

trabalho mais efi-

cientes ou na busca

de outros caminhos.

O Congresso vai

oferecer um panorama geral da indústria

para que o empresário tenha subsídios e

saiba como agir da maneira mais asserti-

5º Congresso Internacional 

de Tecnologia Gráfica 
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C
om baixos custos de operação, alta

produtividade e flexibilidade para

entregar trabalhos de curto e longo

prazo, não é de se admirar que o jato

de tinta de alta velocidade tenha se

tornado a tecnologia preferida para

mala direta, aplicações de impressão

transpromocional e transacional. No entanto, as

impressoras que buscam fazer a transição para a

produção de jato de tinta digital exigem um sistema

de impressão confiável e flexível e uma plataforma de

fluxo de trabalho abrangente para garantir uma

transição suave. A colaboração entre dois líderes de

mercado fornece a solução ideal e, mais importante, a

confiança para que essas gráficas façam essa

mudança. Esta é a oportunidade que a Solimar

Systems e a Kyocera Document Solutions Europe

oferecem a seus clientes, combinando forças e suas

tecnologias de ponta.

O Kyocera TASKalfa Pro 15000c, lançado no ano

passado, é voltado para os mercados transacional e

transpromocional. Ele oferece uma alternativa ágil e

econômica à impressão convencional para resultados

excelentes com manutenção mínima. Para garantir

que os clientes maximizem os recursos desta

impressora mais recente, a Kyocera precisava de

uma solução de servidor de fluxo de trabalho robusta

que ofereça suporte a fluxos de dados IPDS e AFP e

transformações de fluxo de dados, cruciais para

aproveitar ao máximo a economia e a produção

flexível. que pode ser alcançado com o sistema de

jato de tinta.

O software iCONVERT

da Solimar se comunica

perfeitamente com a

impressora Kyocera e seu

sistema front-end

preferido. Os sistemas de

fluxo de trabalho

existentes usados pelos

clientes também não são

afetados pelo iCONVERT

quando integrados. O

servidor é simplesmente

inserido no fluxo de

trabalho e aparece como

um dispositivo IPDS para

transformar ativamente os arquivos AFP na

linguagem de impressão necessária antes de enviar o

arquivo para máquinas de produção e estações de

exibição.

"A Solimar Systems oferece uma solução modular

e, portanto, totalmente escalonável que fornece um

nível exclusivo de flexibilidade para garantir que os

usuários possam atender à demanda em constante

mudança", disse Deon Wepener, Expert Production

Print Solutions da Kyocera. "Além dos benefícios que

o iCONVERT traz para o processo de produção como

um motor de transformação eficiente, também

decidimos fazer parceria com a Solimar Systems por

causa do serviço fenomenal que eles fornecem,

desde vendas até treinamento e suporte técnico."

Colaboração da Solimar Systems e Kyocera Document Solutions

Transição perfeita para fluxos de trabalho

de jato de tinta para maior podutividade

Marcel Ebbenhorst, Gerente
de Produção de Impressão da
Kyocera.
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O
s especialistas em

artes gráficas serão

capazes de aumentar

sua receita e atrair

novos clientes,

expandindo sua gama de

produtos graças aos novos toners

Gold e Silver da Ricoh. As

novidades ampliam as

possibilidades de embelezar a

impressão digital, oferecendo uma

resposta às marcas e clientes que buscam

diferenciação em suas comunicações impressas.

Desenvolvidos especialmente para a quinta

estação de cores da Ricoh Pro C7200X, os novos

toners oferecem grande impacto visual para

impressão de alto valor agregado. As cores

adicionais transformam uma ampla gama de

aplicações, de catálogos, pôsteres, flyers, mala direta

e brochuras a feriados, negócios ou cartões

comemorativos; ingressos, convites, certificados e

embalagens.

Com a chegada do Ouro e do Prata, existem agora

sete toners CMYK adicionais que a Ricoh oferece:

Branco, Brilhante, Amarelo Neon, Rosa Neon e UV

invisível.

Ricoh lanza

los tóneres

Oro y Plata

A
Xaar concluiu a
aquisição da Print
Systems and Print
Bar Specialist FFEI
Limited. O acordo irá

acelerar a estratégia de
crescimento existente da
empresa e permitir que a Xaar
capture oportunidades
adicionais em soluções
verticalmente integradas.
A FFEI é um integrador e
fabricante de tecnologia de
ciências da vida digital e
sistemas industriais de jato de tinta digital com muitos anos de
experiência em gerenciamento de projetos de engenharia e

integração técnica. Suas
soluções de imagem avançadas
altamente inovadoras e
fabricação de barras de
impressão permitiram à
empresa estabelecer várias
joint ventures com organizações
líderes mundiais em jato de
tinta digital e ciências
biológicas.
A adição do FFEI fortalece as
capacidades e habilidades da
Xaar e ajudará a fornecer uma
solução mais abrangente para

seu número crescente de clientes OEM e User Developer
Integrator (UDI).

Xaar adquire o integrador de sistemas

de impressão FFEI
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F
ujifilm Business Innovation Corp. Lança
"Revoria," Uma Nova Marca de Produto
para Impressão de Produção; Além disso,
lançará nove produtos em dois modelos
principais: a Revoria Press PC1120,
impressora para produção em cores, e a

Revoria Press série E1, impressora para produção
monocromática que atende empresas de impressão
sob demanda. Os novos modelos foram
comercializados em todo o mundo desde julho do
ano passado, primeiro na região da Ásia-Pacífico
(incluindo o Japão) e depois com canais de vendas
em outros países e regiões a partir de outubro.

"Revoria", o nome da nova marca, é um termo
recém-cunhado que combina a "revolução" que
implica "transformação / mudança em profundidade"
e o sufixo "-ia", que se refere a um país ou território.
Com o nome "Revo'r'ia" em vez de "Revo' l'ia ",
pretende-se incorporar a ideia de renovação: um
processo de melhoria que nos dá forças para
renascer numa nova etapa do negócio.

Fujifilm lança "Revoria"

em todo o mundo
A Fujifilm Corporation lançou o X-BAR, uma solução com o selo
Powered by Fujifilm Inkjet Technology. Este sistema modular de
impressão a jato de tinta sob demanda é configurado para
aplicar dados variáveis à mala direta, impressão transacional e
outros materiais comerciais pré-impressos.
O X-BAR permite uma transição perfeita para a tecnologia
moderna de jato de tinta, graças à sua compatibilidade com
sistemas legados. A linha de produtos X-BAR consiste em
módulos de barra de impressão móvel que podem ser
montados em impressoras analógicas ou dispositivos de
acabamento para imprimir dados variáveis em uma única cor
(por exemplo, texto, código de barras, endereços, logotipos e
gráficos). Esta tecnologia emprega cabeças de impressão
Fujifilm Dimatix Samba de 1200 dpi oferecendo tamanhos de
fonte tão baixos quanto 4 pontos, bem como códigos de barras
1D tão baixos quanto 6,7 mils.
O X-BAR possui um sistema de fornecimento de tinta de
circulação contínua e totalmente fechado, junto com um
mecanismo de jato de tinta de silicone altamente confiável.

Fujifilm lança X-BAR
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L
ançada em abril de 2020, a impressora a jato

de tinta e alimentação de folhas soltas da série

varioPRINT iX da Canon teve uma rápida

recepção no mercado de artes gráficas durante

seu primeiro ano. Gráficas comerciais em

particular instalaram esta impressora para impulsionar o

crescimento em uma ampla gama de aplicações de alto

valor. 70% dos usuários são empresas de impressão

online e comercial que produzem brochuras, cartões de

felicitações, folhetos, cartões postais, livros e outras

aplicações de impressão comercial em geral. Com mais

de 100 vendas em seu primeiro ano, o sistema foi bem

recebido em todo o mundo.

Diante de tiragens mais curtas, custos mais altos,

prazos de entrega mais apertados e diversificação da

oferta de impressão, os impressores estão sob pressão

constante para acelerar a produção. Além disso, muitos

indicaram que estão fazendo trocas porque suas

tecnologias atuais atendem à produtividade ou à

qualidade, mas não a ambas. A Canon introduziu a

série varioPRINT iX para oferecer uma solução que

pode oferecer qualidade de imagem superior de

maneira econômica em uma ampla seleção de

substratos, juntamente com alta produtividade, alto

desempenho e maior tempo de atividade.

Mais de 40% dos usuários da série varioPRINT iX

compraram equipamentos Canon pela primeira vez,

instalando a impressora para complementar outras

tecnologias ou para fazer a transição do volume de

impressão de offset e toner líquido para jato de tinta

digital.

A série Varioprint iX celebra

seu primeiro ano de sucesso



https://printlat.com/
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A
Brother anunciou o lançamento de sua nova

linha de MFPs para jato de tinta A4, que

aproveita a tecnologia sem fio para melhorar

a eficiência da impressão.

Com o objetivo de facilitar as tarefas diárias dos

usuários, a nova linha consiste em dois novos

dispositivos compatíveis com o aplicativo gratuito

Brother Mobile Connect, que oferece múltiplas

vantagens de uso permitindo aos usuários controlar o

nível de tinta restante, imprimir de qualquer lugar e a

qualquer hora, armazene e recupere documentos

previamente digitalizados, e tudo isso com uma

interface totalmente personalizável para adicionar ou

remover as funções mais utilizadas.

Além de oferecerem impressão de alta qualidade a

um preço acessível, os dois modelos apresentam

design compacto e múltiplas funcionalidades, além de

ampla gama de opções de conectividade,

compatibilidade com diferentes mídias e uma

interface simples que se adapta a cada usuário.

A Brother lança suas novas

impressoras multifuncionais

da série J1000



www.manrolandsheetfed.com
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A
Canon introduziu o PRISMAprepare Go,
uma ferramenta segura de envio de
trabalhos e preparação de arquivos para
pequenos provedores de serviços de
impressão comercial (PSPs) e

departamentos internos. É uma solução de software
como serviço (SaaS), com a qual os clientes podem
acessar um aplicativo simples de workflow baseado em
nuvem de qualquer lugar, desde que estejam
conectados à Internet e por meio de um navegador da
web.

O PRISMAprepare Go agiliza o processo de
recebimento de trabalhos dos clientes, verificando

rapidamente se eles estão prontos para impressão e
realizando uma série de pré-verificações básicas para
detectar problemas como falta de páginas ou tamanho
incorreto, formato, origem e resolução da imagem.
Essas verificações ajudam a eliminar falhas, reduzir
erros de impressão dispendiosos e economizar tempo
valioso.

Nenhuma habilidade de TI ou treinamento
especializado é necessário para configurar, gerenciar e
manter o PRISMAprepare Go. O aplicativo é
compatível com impressoras de produção Canon,
sejam controladas por PRISMAsync, Fiery ou Canon
PDL, bem como impressoras JDF genéricas de outras

A Canon acaba de anunciar o
lançamento de duas novas linhas de
produtos, as séries imageRUNNER
ADVANCE DX C3800 e imageRUN-
NER C3226i, projetadas para condu-
zir um trabalho híbrido eficiente e se-
guro. Essas últimas adições expan-
dem e completam o portfólio da em-
presa de multifuncionais A3 para es-
critório, oferecendo uma solução pa-
ra cada orçamento, tamanho de em-
presa e configuração de trabalho.

O novo equipamento da Canon
oferece conectividade aprimorada,
produtividade, sustentabilidade e re-
cursos de segurança que suportam a
colaboração segura nesses novos
espaços de trabalho.

Canon lança PRISMAprepare Go

Canon expande sua gama de produtos A3
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Por Mark Sollman

Gerente de Produto EMEA, Mimaki Europe

À
medida que as empresas ultrapassam esse
período incerto, muitas buscam expandir
suas ofertas. A impressão em acrílico é um
setor que deve estar na lista de todas as
impressoras de grande formato quando se
considera novas oportunidades de aumentar

a receita. Como um setor, ele contrariou a tendência e
disparou no ano passado, com algumas impressoras que
oferecem este aplicativo experimentando um fluxo sem
precedentes de pedidos. Normalmente usado para
impressões fotográficas e sinalização, a pandemia
influenciou uma mudança drástica em direção à criação
de painéis backsplash de acrílico.

Então, o que há na impressão em acrílico que a torna
tão atraente?

1. Entrando em novos mercados - o COVID-19 levou
muitas empresas a reavaliar seus negócios e considerar
se precisam investir em novas tecnologias ou se
expandir para novos setores. Adicionar impressão
acrílica abre uma nova gama de aplicações internas e
externas. As impressoras também podem expandir seu
portfólio de produtos personalizáveis com acrílico, com a
tecnologia que permite pequenas tiragens acessíveis e
econômicas.

2. Procure por aplicações internas e externas - À
medida que mais pessoas ficam confinadas em

ambientes internos, houve uma aceitação significativa
em aplicações de decoração de interiores, onde o
acrílico se destaca, com uma variedade de
possibilidades de impressão personalizáveis. No
entanto, o acrílico é um material que pode funcionar
facilmente em aplicações internas e externas, com
durabilidade para criar sinais e gráficos duráveis para
exteriores. As aplicações de blindagem são outra área
importante para o acrílico, já que muitas empresas
solicitam painéis backsplash de acrílico e tampas de
alimentos personalizadas.

3. Um meio que permite a criatividade: o acrílico,
acima de outros substratos, é incrivelmente versátil, com
a capacidade de ser dobrado e gravado a laser. Isso lhe
dá a oportunidade de trabalhar com ele, cortar e imprimir
para obter o resultado desejado. Também é possível
imprimir em superfícies transparentes e inclinadas e em
várias espessuras (1 a 30 polegadas). Além disso, a
impressão na parte traseira e frontal das superfícies
transparentes permite ao usuário criar designs em
camadas envolventes.

4. Qualidade fotográfica - A impressão em acrílico há
muito é reconhecida por seus resultados de alta
qualidade. A tecnologia oferece uma variedade de tintas
compatíveis para obter diferentes efeitos ou aumentar a
precisão das cores. A tinta branca é um exemplo
proeminente quando se trata de impressão em acrílico,
especialmente com a Mimaki JFX200, que possui uma
opção 4x branca. Na verdade, usar acrílico jato de areia
em um lado aumenta ainda mais a intensidade da tinta.

Impressão em acrílico:

O novo material "it"
para impressoras?
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A Fedrigoni, empresa global de
produção e comercialização de
papéis especiais para
embalagens, publicações e
gráficos, rótulos e materiais
autoadesivos premium,
adquire 70% de uma NewCo
que produzirá bandejas de
interior para caixas e
presentes, estojos para artigos
de luxo confeccionados
inteiramente de celulose
termoformada, biodegradável e
ecológica em vez de plástico.
O acordo recentemente
firmado é com a Tecnoform,
empresa de Colorno (Parma)
que ficará com os 30%
restantes do capital, e que se
especializa na produção de
bandejas, displays e
elementos internos para
embalagens, de plástico e
outros materiais, usados em
diversos setores industriais,
como cosméticos, moda,
brinquedos e alimentos.
Com a sexta aquisição em
menos de três anos, a
Fedrigoni reforça sua
estratégia de conversão de
embalagens de plástico em
papel, um dos pilares das
metas de sustentabilidade do
Grupo para 2030.

G
reenwashing é um sério

perigo para a nossa

indústria que, se não for

contestada, ameaça perder

£ 22,4 milhões de valor anualmente

para a indústria de papel, impressão

e correio do Reino Unido (337

milhões de euros na Europa).

Greenwashing atinge milhões de

consumidores a cada ano. Foi

reconhecido que o sucesso da

campanha anti-Greenwash Two

Sides não só pode ser medido pelo

número de organizações que

removeram alegações ambientais

enganosas de suas comunicações,

mas também por uma melhor

compreensão dos danos financeiros

para a indústria de Greenwashing.

Greenwash representa uma

ameaça significativa para uma

indústria que emprega 116.000

pessoas (1.096.000 UE) no Reino

Unido, em mais de 8.400 empresas

(115.700 UE).

Um projeto de pesquisa foi

realizado no início de 2021, em

parceria com a organização de

pesquisa de consumo Censuswide,

que examinou:

n O escopo e o impacto do

greenwashing no comportamento do

consumidor.

n O impacto financeiro na indústria

de papel, impressão e correio como

resultado do Greenwashing.

n O volume e o valor da impressão,

papel e postagem retidos como

resultado da campanha Two Sides

Anti-Greenwash.

n O potencial para maior

preservação de volumes e valor se a

atual taxa de sucesso da Two Sides

em parar o Greenwash for melhorada

e espalhada para mais países.

A Two Sides produziu um
informativo que explora o impacto
financeiro prejudicial do greenwash
na indústria de papel, impressão e
correio, incluindo o valor preservado
pela campanha Anti-Greenwash e
quanto valor está em risco
anualmente com as mensagens
Greenwashing.

O impacto financeiro
da Greenwash na
indústria de papel,
impressão e correio

Fedrigoni
adquire 70%
de uma
NewCo



www.fedrigoni.es
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S
egundo a Empapel - associação que
reúne empresas do setor - 67% das
embalagens brasileiras de papel e
papelão ondulado são produzidas com
matéria-prima reciclada. No entanto, não
é possível a utilização apenas das fibras

recicladas. Sempre é necessário acrescentar certa
quantidade de fibras virgens.

No Brasil, todos os dias são plantadas, em média,
cerca de um milhão de árvores para a produção de
diversos produtos da madeira. O Brasil tem 9 milhões
de hectares de árvores cultivadas, dos quais cerca de
3,2 milhões se destinam ao suprimento de matéria-
prima renovável para as indústrias de celulose, papel,
cartão e papelão. Não se usam árvores nativas para
essa finalidade, como muitos pensam.

Para cada hectare cultivado, o setor brasileiro que
tem por base árvores cultivadas conserva pelo menos
0,7 hectare de ecossistemas nativos. No setor de
celulose e papel há empresas que chegam a manter
um hectare nativo para cada um cultivado. Via de
regra, essa taxa de conservação é maior que a
exigida pelo Código Florestal Brasileiro.

Por isso, não é correto supor que o uso de
embalagens feitas de papel, cartão e papelão
promove o desmatamento. Ao contrário, a escolha
por embalagens feitas a partir da celulose favorece a
preservação dos ecossistemas nativos e sua
biodiversidade. 

As ações mais comuns que causam o
desmatamento e a degradação severa das florestas
são atividades agrícolas e de pecuária - quando
praticadas à margem da legislação ambiental -,
extrativismo ilegal de madeira e de minérios,
expansão de infraestrutura e incêndios.

As indústrias brasileiras de papel e celulose estão
comprometidas em usar apenas madeira de árvores
que foram cultivadas e manejadas com
responsabilidade ambiental. Todas os membros de
Two Sides Brasil - do setor de celulose e papel - são
certificados FSC ou PEFC, selos que atestam o
respeito ao meio ambiente e às comunidades do
entorno.

Um levantamento realizado pela consultoria Luvi
One - citado em matéria na "Folha de São Paulo" de
29 de agosto de 2021 - mostrou que das empresas
brasileiras listadas na bolsa de valores, poucas têm
metas objetivas visando seu compromisso com a
agenda ambiental. No entanto, o setor de celulose e
papel é o que tem o melhor posicionamento, com o
maior conjunto de metas que caracterizam um

compromisso com a sustentabilidade.
Além de proteger as florestas nativas, a

biodiversidade também é beneficiada. Segundo a Ibá
- associação das Indústrias Brasileiras de Árvores -
das espécies brasileiras ameaçadas de extinção, 38%
dos mamíferos e 41% das aves são encontradas nas
áreas sob responsabilidade dessas empresas. Das
1.924 espécies de aves identificadas como existentes
no Brasil, 985 são avistadas nesses locais. Isso se
deve principalmente à conservação de ecossistemas
naturais, à criação de corredores ecológicos que
favorecem a conectividade bem como às boas
práticas de manejo e colheita florestal. 

Two Sides defende o desenvolvimento sustentável.
Em consequência, não estimula qualquer desperdício
ou consumo desnecessário. Com essa ressalva, Two
Sides acredita que a escolha por embalagens
celulósicas tem evidentes vantagens para a
circularidade da economia. Essas vantagens têm
impulsionado diversas empresas líderes globais a
buscarem a substituição de outros materiais por
papel, cartão e papelão. Pesquisas vêm sendo
realizadas para o desenvolvimento de soluções que
permitam ampliar essa participação como, por
exemplo, vernizes para impermeabilização que não
prejudiquem a reciclagem ou que sejam
biodegradáveis.

Equipe Two Sides 

As embalagens de papel contribuem
para manter as florestas saudáveis

Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos,
criada na Europa em 2008 por membros das indústrias de
base florestal, celulose, papel, cartão e comunicação
impressa. Two Sides estimula a produção e o uso
conscientes do papel, da impressão e das embalagens de
papel, bem como esclarece equívocos comuns sobre os
impactos ambientais da utilização desses recursos. Papel,
cartão e papelão são provenientes de florestas cultivadas e
gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são
recicláveis e biodegradáveis.



www.lovepaper.org.br
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A Fujifilm anunciou

que suas impressoras

de grande formato

Acuity Prime e Acuity

Ultra R2 lançadas

recentemente ganharam

o Red Dot 2021 Design

Awards. O painel de

especialistas nomeado

pela Red Dot descreveu

a Acuity Prime como

uma máquina onde "a flexibilidade é fácil de usar e

orientada para a prática encontra eficiência e

desempenho

impressionantes" .

Ao avaliar a

impressora de

grande formato

Acuity Ultra R2 da

Fujifilm, o júri disse

que ela

"impressiona por

suas características

técnicas e um

design que elegantemente coloca a qualidade de seus

produtos no centro das atenções. "

Fujifilm Acuity Range ganha

Red Dot Design Awards

Kongsberg Precision Cutting
Systems adquire MultiCam

A Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS)
anuncia a aquisição da MultiCam, Inc, uma fabricante e
distribuidora norte-americana de máquinas de corte de
controle numérico (CNC) e processos de acabamento digital.
A aquisição da MultiCam, incluindo suas operações nos
Estados Unidos e escritórios de vendas no Canadá e na
Alemanha, expande o alcance de mercado e a base de clientes
da Kongsberg PCS na América do Norte e na Europa, criando
o primeiro fornecedor diversificado de acabamento digital e
máquinas de corte CNC do mundo.
A notícia da aquisição chega apenas cinco meses depois que a
Kongsberg PCS se estabeleceu como uma empresa separada
após ser adquirida pela OpenGate Capital. 

A FESPA anunciou que a Global Print Expo
voltará a Berlim em 2022, juntamente com
seu evento de sinalização não impressa,
European Sign Expo, com o qual fará

parceria. Ambos os eventos acontecerão no Messe Berlin de
terça-feira, 31 de maio a sexta-feira, 3 de junho de 2022.
É o terceiro evento realizado pela FESPA na cidade alemã
após o sucesso de 2018; Visitantes e expositores, com seus
comentários, deixaram claro que Berlim é um bom lugar para
a FESPA retornar. A exposição está programada para
ocupar oito pavilhões do Berlin Messe, exibindo soluções em
serigrafia, impressão digital e têxtil, além de sinalização não
impressa.

A Fespa Global Print Expo volta
a Berlim em maio de 2022
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O
provedor de software, SAi, lançou um novo

negócio chamado Adendo.com. Este

negócio mudará a forma como o

treinamento e o suporte técnico são

fornecidos na indústria de sinalização e

impressão. Combinando crowdsourcing com as mais

recentes tecnologias de videoconferência e comércio

eletrônico, o Adendo.com oferece um novo tipo de

mercado especializado.

O sistema de mercado é simples. Profissionais da

indústria de sinalização e impressão com experiência

em aplicativos, software ou hardware se inscrevem para

serem consultores de adendo. Pessoas que precisam

de treinamento aprofundado, aconselhamento ou

suporte técnico podem encontrar e contratar um

Consultor no site Adendo.com. Os consultores definem

suas próprias taxas por minuto, as sessões são

agendadas para que os clientes paguem apenas pelo

tempo que usarem. A plataforma Adendo.com lida com

agendamento, videoconferência e cobrança. Os clientes

podem deixar comentários e também participar de

webinars.

SAi lança um novo

negócio de treinamento

A Electronics For Imaging atualizou sua impressora têxtil
digital EFI Reggiani BOLT. A atualização inclui
aprimoramentos de hardware e software que
minimizam artefatos e compensam a perda do
bico que pode ocorrer ao longo do
tempo, melhorando a uniformidade para
fornecer cores sólidas mais suaves. Ele
também oferece qualidade aprimorada e
gradientes mais suaves. Além disso, permite
a substituição mais rápida das cabeças de

impressão e aumenta drasticamente
a velocidade de processamento em
até 200% para arquivos grandes e

complexos.
A criação de perfis de cores específicos

na versão mais recente do servidor de
impressão EFI Fiery BT-1000 que impulsiona a

impressora fornece tons mais ricos e melhores e otimiza os
recursos para replicar perfis de cores existentes comumente
usados na impressão de têxteis digitais.

EFI Reggiani BOLT oferece qualidade de imagem ainda mais alta
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Agfa ganha Pinnacle Product Award 2021 para Jeti Tauro H3300 LED
O LED Jeti Tauro H3300 da Agfa ganhou o cobiçado Prêmio de Produto
Pinnacle da PRINTING United Alliance. O Jeti Tauro H3300 venceu na
categoria UV / Latex Hybrid (mais de $ 500.000).
Um painel altamente qualificado de jurados de toda a indústria de impressão
avaliou as mais de 160 inscrições do concurso anual em mais de 58
categorias. O concurso Pinnacle Product Award avalia produtos que estão ou
estarão disponíveis para venda em 2021 e está aberto a fornecedores
membros da PRINTING United Alliance. Os dispositivos de saída foram
avaliados com base nos relatórios gerados pela medição dos gráficos de
cores e, em seguida, comparando-os com as especificações da indústria.

A
empresa

Interprint,

especializada

em impressão

em papéis

decorativos,

expande sua gama de

produtos graças à

introdução de tintas

pigmentadas à base de

água para sistemas de jato

de tinta da Agfa. Essas

tintas serão usadas em duas de suas impressoras de

passagem única de alta velocidade Koenig & Bauer

RotaJET.

A Interprint adquiriu recentemente um terceiro

sistema RotaJET, sendo a sua segunda unidade de

última geração. Atualmente, ambas as unidades

usam as mesmas tintas

Agfa. A cooperação entre

as três empresas permitiu à

Interprint, empresa já

pioneira no setor ao

implementar a impressão

jato de tinta para papéis

decorativos como estratégia

de crescimento, expandir o

seu leque de soluções de

impressão digital com a

adição de laminados de

excelente qualidade. A consistência na qualidade de

impressão e a capacidade de intercambiar trabalhos

entre as duas linhas permitem que a Interprint

produza uma ampla variedade de designs, desde os

primeiros esboços de teste até as execuções

completas de produção.

Agfa, Interprint e Koenig & Bauer

são parceiras no setor de impressão

digital decorativa
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A HP lançou uma nova série de dispositivos DesignJet para equipar os profissionais
de impressão de grande formato com a tecnologia de que precisam para lidar com a
nova situação e manter seus negócios crescendo. Estas novas gamas também
oferecem cores avançadas e qualidade fotográfica, maior precisão e novo potencial
para aplicações gráficas, ao mesmo tempo que permitem maior sustentabilidade.
Os dois novos dispositivos HP DesignJet Z Pro oferecem aos provedores de serviços de impressão (PSPs) eaos profissionais de sistemas
de informações geográficas (GIS) as soluções mais recentes para produzir impressões com qualidade fotográfica profissional e mapas
gerados por GIS de alta precisão. 

A
Electronics For Imaging lançou sua

terceira nova impressora têxtil digital de

2021: EFI Reggiani Hyper é uma

impressora de scanner com várias

larguras disponíveis: 1,8 metros, 2,4

metros e 3,4 metros. Com uma

configuração de até oito cores, a impressora imprime

até 13 metros lineares por minuto no modo de

produção de duas passagens. A nova impressora é

adequada para a produção de alta qualidade de

tecidos de malha ou tecidos e foi projetada com

tecnologia inteligente que permite sua integração em

projetos da Indústria 4.0.

O novo EFI Reggiani HYPER é voltado para o

segmento industrial de alta velocidade do setor de

impressão têxtil multipass. O carro super rápido da

Hyper com 72 cabeças de impressão permite

impressão em duas passagens com qualidade de

produção a velocidades de até 13 metros por minuto

para rolos de 1,5 metros de largura ou até 10 metros

por minuto para rolos de alta qualidade. Na

impressora Reggiani Hyper 3,4 metros, os usuários

podem imprimir dois rolos de 1,5 metros de largura

em paralelo, permitindo uma produção total de até 20

metros por minuto.

Esta impressora é alimentada por tintas EFI

Reggiani genuínas, com fórmulas de alta qualidade

desenvolvidas para garantir o melhor desempenho

em termos de tiragem e maior fluxo útil das cabeças

de impressão, ao mesmo tempo que produz uma

profundidade incrível de cor e brilho, bem como

excelentes propriedades de solidez .

EFI Reggiani lança impressora

têxtil digital Hyper

Novas impressoras HP DesingJet
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A WAN-IFRA re-

alizará o World

News Media Con-

gress como um

evento virtual de 29

de novembro a 2 de

dezembro de 2021.

O World News Me-

dia Congress 2022

será realizado em

Zaragoza (Espan-

ha). Taipei, o local

originalmente pla-

nejado para o Con-

gresso deste ano,

agora sediará o evento em junho de 2023.

O Congresso virtual deste ano incluirá o World Media Le-

aders Summit, o World Editors Summit, o Golden Feather of

Freedom e o Women in the News Summit.

A decisão de colocar o Congresso online segue uma

consulta com expo-

sitores, palestran-

tes, funcionários e

também estratégico

da UDN (United

Daily News Group

de Taiwan) em

função das res-

trições sanitárias

aplicadas no país.

Confirmando o

plano para eventos

futuros, a WAN-

IFRA anunciou que

o World News Me-

dia Congress 2022 será realizado em Zaragoza (Espanha).

O Congresso está programado para 28 a 30 de setembro de

2022 em colaboração com a editora espanhola Henneo. O

Congresso de 2023 será realizado em Taipei (Taiwan) em

junho de 2023 com o apoio do parceiro local UDN.

N
o ano passado, a primeira conferência

virtual do Fórum Mundial de Impressoras

atraiu mais de 300 participantes e vários

patrocinadores importantes. Neste ano,

sustentabilidade é o tema do evento virtual

que acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro e todas

as apresentações estarão relacionadas a este tema

atual e vital. Há uma grande lista de palestrantes que

compartilharão seus conhecimentos e experiências

com os participantes. Um período de perguntas e

respostas fará parte de cada sessão.

O World Printer Summit é o ponto de encontro

anual para a comunidade global de impressão dentro

da WAN-IFRA. Ele abordará todas as questões

relacionadas à impressão e reunirá impressores,

fornecedores de materiais e fabricantes de

equipamentos para a cadeia de valor da produção de

impressão, da pré-impressão à impressão ao

acabamento e entrega do produto. O World Printing

Summit apresenta um mercado para tecnologia e

serviços.

World Printing Summit reúne profissionais da

indústria para uma transferência dinâmica de

conhecimento, informações e ideias de negócios.

Cúpula Mundial 
de Impressores

O World News Media Congress 2021 
torna-se virtual



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


alborum.com

https://www.alborum.com/suscripcao-digital/
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Esko desbloqueia o potencial 
de impressão de dados variáveis

A
Esko lançou uma inoFa uma nova
colaboração com a Scantrust e a
empresa pioneira de embalagens.
EPac Flexible Packaging. O Esko
Automation Engine está no centro da
operação, com seu innovador vative

VDP technology, que permite a impressão de
códigos QR seguros e serializados em grande
escala, impulsionando o potencial de VDP para a
nova embalagem conectada e serviço de produtos
conectados, EPacConnect.
Usando a nuvem para acesso global 24 horas por
dia, 7 dias por semana aos dados e novos
recursos de escalabilidade, o Automation Engine

permite que o ePac liberte o potencial do VDP
para uma organização, de maneira integrada.
Como todas as embalagens flexíveis
ePacConnect incluem um código QR Scantrust,
todas as bolsas tornam-se um acesso à Internet.
O código exclusivo na embalagem, que é menor
do que um selo postal, ativa o conjunto de
produtos e ferramentas de embalagem
conectados da Scantrust. As funções acessíveis
variam de ferramentas para envolver o
consumidor a funções ativas para proteger a
marca e prevenir a falsificação, que funcionam
digitalizando um código QR seguro na
embalagem.
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A FlexoPlatte, uma nova fornecedora de pré-

impressão em Guadalajara, no México, investiu no

KODAK FLEXCEL NX Wide 5080 System antes de

abrir suas portas neste mês. 

O proprietário, Ferel Garay, é conhecido por seu

conhecimento profundo sobre o processo

flexográfico e sobre a indústria de Flexografia no

México, e seu conhecimento passa pelas etapas de

design, gravação de chapas e vai até assistência

técnica, consultoria sobre processos, maximização

do desempenho na impressão e otimização da

produção. Quando ocupava sua mais recente função

como consultor no processo de impressão

flexográfica e implementação prática da FLEXCEL

NX Technology em um dos maiores fabricantes de

embalagens flexíveis do México, Ferel percebeu que

desejava compartilhar seu conhecimento para ajudar

outros usuários a aproveitarem também todos os

recursos da FLEXCEL NX Technology. 

C
om presença confirmada na Flexo & Labels

2022 (24 a 27 de maio, no Pro Magno

Centro de Eventos, São Paulo) a Ahlstrom-

Munksjö dará foco especial em seus novos

desenvolvimentos na linha de papéis com

viés sustentável. 

Atuando no Brasil desde 1995, e com mais de 170

anos de história no mercado mundial, a empresa levará

para a feira toda tecnologia e inovação usada para criar

soluções em papéis sustentáveis para o segmento de

autoadesivos, com produtos provenientes de fontes

renováveis, biodegradáveis, recicláveis e agora

reciclados contribuindo ativamente para uma economia

mais circular.

O destaque vai para a linha de papéis revestidos L1

LUMIMAX PCR, que, como diferencial, possui grande

conteúdo reciclado na sua composição de fibras -

sendo pelo menos 25% proveniente do pós-consumo.

A família de papéis couché L1 é indicada para

diversas aplicações, de rótulos a embalagens flexíveis,

contando com mídias de, pelo menos, 50% de fibra

reciclada, sendo o mínimo de 25% de fibra reciclada

PCR, passível de certificação, com excelente superfície

de impressão e rotulagem e uso, como componentes,

de materiais recicláveis, biodegradáveis e

compostáveis.

Atualmente, a Ahlstrom-Munksjö conta com 45

fábricas em 14 países, 8 mil empregados e mais de 3

bilhões de euros movimentados anualmente. Com uma

forte presença no mundo todo, a empresa é líder na

produção e comercialização de papéis especiais

(Release Liners e Frontais) para o segmento de rótulos

e etiquetas autoadesivas.

Em 2018, a Ahlstrom-Munksjö adquiriu a planta de

Caieiras, e, hoje, são totaliza três unidades produtivas

localizadas em São Paulo: Jacareí, Caieiras e Louveira,

especializadas nos respectivos mercados de papéis

revestidos para rótulos/embalagens, decorativos e

filtração industrial.

Ahlstrom-Munksjö foca sustentabilidade
e tecnologia para a Flexo & Labels 2022

FlexoPlatte escolhe a Miraclon para estabelecer 
um novo serviço de pré-impressão 
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D
epois de ficar entre as finalistas do

Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira,

a embalagem da Salada La Vita foi

confirmada como a vencedora Ouro na

categoria estratégica 'Soluções para

Varejo e e-commerce'. 

Os jurados foram unânimes em afirmar que a

embalagem da Salada La Vita se destacou pelo caráter

inovador para esta categoria de produto (salada pronta

para consumo): uma bandeja APET (poliéster amorfo)

com tampa feita com um filme de poliéster (PET)

selável e de fácil abertura (easy open). A solução vai

ao encontro de uma necessidade crescente do varejo e

do e-commerce de oferecer saladas para consumo on

the go (em movimento), com total conveniência e

funcionalidade. 

A produção desta embalagem inovadora e premiada

só foi possível graças ao filme PET da Terphane

(www.terphane.com), líder neste segmento na América

Latina e um importante player global. O filme escolhido

para a tampa da embalagem foi o da linha Sealphane.

Entre seus atributos, destaque para a selagem

automática que garante eficiência e rapidez ao

processo, além de evitar perdas de produto e diminuir

o risco de contaminação pela manipulação. A tampa é

totalmente transparente, permitindo a clara

visualização do produto já que o filme possui

funcionalidade antifog (anti embaçamento).

Esta embalagem também permite que a bandeja

selada seja empilhada durante o manuseio e

distribuição, garantindo otimização logística e

economia de espaço no transporte e na

armazenagem. Ela também possibilita a apresentação

do produto nas posições vertical ou horizontal na

gôndola (PDV). 

A embalagem da Salada La Vita se destaca ainda

pela sustentabilidade: ela é mono material - bandeja e

tampa de poliéster - e reciclável. Além disso, o filme

PET utilizado tem apenas 25µm e não atinge nem 1g

por embalagem de salada; um peso muito menor

quando comparado ao de uma tampa rígida. Isto

contribui para gerar um volume menor de resíduo. 

A DuPont Cyrel Solutions está lançando a

família de chapas Cyrel Lightning na Conferência

da FTA (Flexographic Technical Association)  em

Frisco, Texas. As novas chapas são otimizadas

para sistemas de exposição UV-LED, como o Esko

XPS Crystal, permitindo usar todos os seus

recursos. Os benefícios da chapa incluem uma

melhor relação entre o tempo de gravação e o

desempenho da chapa, sem comprometer a

qualidade da impressão.

Antes, os ajustes de exposição nas unidades

LED eram feitos ou para alta qualidade ou para

reduzir o tempo de gravação. As chapas Cyrel

Lightning foram desenvolvidas tendo em mente,

justamente, estes dois benefícios. 

A Cyrel LSH é a primeira chapa de fotopolímero

da plataforma e estará disponível nas espessuras

de 1.14 e 1.7mm; ela é processada por solvente e

vem com exposição certificada para o mais

recente software das unidades Esko XPS Crystal. 

Terphane com
troféu ouro no
Prêmio ABRE
da Embalagem
Brasileira

Família de chapas Cyrel Lightning UV-LED 



Vencedores do 7º Prêmio ABIEA Umberto Giannobile
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CATEGORIA NOME DA PEÇA Rótulo 
BEBIDAS
OURO LABEL BEER CERVEJA EVER FEELS MOSAIC JUICY IPA
PRATA PRINTEK RÓTULOS DONRUAN LONDON DRY GIN
BRONZE ROTOTEK ROTULOS CERVEJA RAUCH BOCK

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
OURO MALIRES GRAFICA PASTA DE AMENDOIN ROCK
PRATA MALIRES GRÁFICA CAFÉ TERMO COFFEE
BRONZE - MALIRES GRÁFICA Rótulo PANETONE MARCOLINI

COSMETICOS E CUIDADOS PESSOAIS
OURO INDEMETAL ETIQUETAS BEAUTY ALL 450g
PRATA PRINTEK RÓTULOS NATUHAIR CREME P PENTEAR 2 EM 1 DIVINO CREMÃO
BRONZE - MALIRES GRAFICA Rótulo KISS BODY SPLASH

FARMACEUTICO
OURO INDEMETAL ETIQUETAS WHEY Plasma IO
PRATA INDEMETAL ETIQUETAS COMPLEXO NUTRICIONAL SOLUM
BRONZE LABEL BEER PRO SUPPS HYDE XTREME

HIGIENE / LIMPEZA
OURO AARON LIMPADOR PERFUMADO FLORES DA PRIMAVERA
PRATA MALIRES GRAFICA Desinfetante ARPO SURF PREMIUM
BRONZE DAMVER ADESIVOS MON BIJOU LAVA ROUPAS ESCURAS E PRETAS

INDUSTRIAL
OURO GRUPO SERWIR HONDA MOTOR OIL SAE OW20
PRATA MALIRES GRAFICA CONDICIONADOR DE METAIS
BRONZE MALIRES GRAFICA LUB MILHAS STOP SMOKE

FLEXO TRAÇO
OURO AUTOMAÇÃO AZEITE LA FAVOLA 250ml
PRATA PRINTEK RÓTULOS Cervejaria ELSE - CERVEJA BLOND ALE
BRONZE AARON VONIXX V-LUB 3L

FLEXO CROMIA
OURO LABEL BEER CERVEJA BROOKLYN THE STONEWALL INN IPA
PRATA MACKCOLOR WHEY FRUTAS VERMELHAS 900g
BRONZE AUTOMAÇÃO ANTIGUA BOTONIC GIN

OFFSET CROMIA
OURO LABEL BEER AMA GIN DA AMAZONIA
PRATA LABEL BEER LEUVEN MORFEU PEACH SAISON
BRONZE LABEL BEER SAPUCAI MARDI GRAS PURO MALTE

IMPRESSAO DIGITAL CROMIA
OURO PROMTEC RÓTULOS 3 MEIAS CERVEJARIA GARIMPERO
PRATA AUTOMAÇÃO LICOR CREME LEITE - WEBER HAUS
BRONZE AUTOMAÇÃO LA BRAISE RESERVA ESPECIAL WAGYU

IMPRESSÃO COMBINADA CROMIA
OURO AUTOMAÇAO Azeite PROSPERATO PIMENTA JALAPEÑO
PRATA INDEMETAL THERMAGRE DAY NIGHT
BRONZE LABEL BEER LINGUIÇA PERNIL COM QUEIJO "SUINCO"

SLEEVES
OURO LABEL BEER DOGMA THE HOP IS in THE HEAD VIII
PRATA - LABEL BEER CERVEJARIA IGNORUS BERUS
BRONZE - LABEL BEER COSMOS BOITE SHOW COCO

SEGURANÇA
OURO CONTIPLAN SELO VISTORIA P/ ONIBUS
PRATA CONTIPLAN SELO RECONHEC. DE FIRMA E TRANSF DE VEÍCULOS
BRONZE MALIRES LACRE ANTI VIOLAÇÃO RUIVO'S CASA DE CARNES PRIME

O
mercado de rótulos e etiquetas
conheceu os vencedores do 7º
Prêmio Brasileiro de Excelência em
Etiquetas e Rótulos Autoadesivos
Umberto Giannobile, promovido pela

ABIEA (Associação Brasileira das Indústrias de
Etiquetas e Rótulos Adesivos).
Em cerimônia realizada online devido às
restrições de contato, o Presidente da
associação, William D'Vas, destacou o papel do
Sr. Umberto Giannobile (que a partir deste ano
passa a dar nome à premiação) para o
desenvolvimento do mercado, tanto à frente da
ABIEA, como na função de empresário.
Representando o Sr. Umberto, estiveram
presentes a esposa, Raquel Giannobile, e a filha

Camila.
William também
destacou a
participação recorde
de empresas na 7ª
edição do prêmio. Ao

todo, mais de 150 trabalhos foram inscritos nas
13 categorias disponíveis por empresas do sul,
sudeste e nordeste do país. As categorias foram
Bebidas, Produtos Alimentícios, Cosméticos e
Cuidados Pessoais, Farmacêutico, Higiene /
Limpeza, Industrial, Flexo Traço, Flexo Cromia,
Offset Cromia, Impressão Digital Cromia,
Impressão Combinada Cromia, Sleeves e
Segurança. 
As peças foram avaliadas e julgadas por jurados
selecionados pela ABTG (Associação Brasileira
de Tecnologia Gráfica), entidade responsável
pela coordenação técnica do Prêmio.
Diferentemente das outras edições, em 2020 os
três primeiros colocados de cada categoria (e
não apenas o vencedor) receberam troféus. 
"Essa é uma forma de valorizarmos todos os que
participam do prêmio, que já se tornou uma
verdadeira vitrine para nossa indústria. Mais do
que parabenizar os vencedores, quero agradecer
os convertedores de diversos estados brasileiros
que nos prestigiaram nesta edição", salientou
William. 
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A
indústria de impressão e
embalagem está passando por
uma transformação profunda,
com mudanças no
comportamento do cliente e

novas tecnologias alterando a indústria.
Para empresas de conversão e
proprietários de marcas, conectar os
pontos entre a embalagem 4.0 e a indústria
4.0 é de grande importância estratégica.
Nesse contexto, a BOBST desenvolveu
sua visão da indústria para moldar o futuro
do mundo das embalagens, com base em
quatro pilares, que são conectividade,
digitalização, automação e
sustentabilidade. Como a BOBST continua
a fornecer máquinas de qualidade, ela está
colocando grande ênfase em novas
tecnologias e recursos que preparam seus
clientes para o futuro.

BOBST CONNECT

A BOBST fornece soluções digitais para
preparar, produzir, reagir, manter e otimizar
o fluxo de trabalho de produção. O BOBST
está convencido de que toda a cadeia de
valor da embalagem pode ser conectada, e
o BOBST Connect é o resultado dessa
crença. Ao conectar todas as fases do
processo, o BOBST Connect reforça a
eficiência, o controle e o conhecimento dos
dados.
O BOBST Connect é o elo entre os
equipamentos de produção da BOBST e o
ecossistema digital (incluindo software
externo), projetado para aumentar a
eficiência, precisão, desempenho e, em
última análise, a lucratividade. Através do
BOBST Connect, o conhecimento da
máquina e dos processos é fornecido aos
clientes, para que haja uma mudança real

na forma de trabalhar, em linha com as
rápidas mudanças do mundo atual.

BOBST ONEECG

oneECG é a tecnologia Extended Color
Gamut da BOBST, usada em impressão
analógica e digital de etiquetas,
embalagens flexíveis, papelão dobrável e
papelão ondulado. ECG refere-se a um
conjunto de tintas de processo -
normalmente 7 - para atingir uma
combinação específica de uma gama de
cores maior do que o CMYK tradicional,
garantindo repetibilidade
independentemente das habilidades do
operador.

NOVO PORTFÓLIO DE ETIQUETAS BOBST

A BOBST pretende liderar o próximo
capítulo na digitalização da produção de
etiquetas e, além disso, vai além da
impressão digital, oferecendo soluções
totalmente digitalizadas em flexografia,
impressão a jato de tinta digital e uma
combinação de ambas.
Para garantir uma aplicação eficaz desta
decisão, no início de 2021 a BOBST

adquiriu os restantes 49,9% da Mouvent
AG. Esta aquisição é um compromisso de
acelerar a digitalização da impressão com
base em uma tecnologia única que oferece
alta qualidade, alta velocidade e o menor
custo de propriedade. A BOBST irá agora
integrar totalmente a Mouvent sob a marca
BOBST e atividades de marketing.
Na BOBST, eles estão convencidos de que
o futuro da produção de etiquetas será
impulsionado pelos avanços no jato de
tinta e pelo crescimento da categoria
multifuncional.

MESA DE INSPEÇÃO DIGITAL BOBST

A Mesa de Inspeção Digital BOBST (DIT) é
uma grande novidade de controle de
qualidade, simplificando o processo,
melhorando a precisão e automatizando a
geração de relatórios, e é um elemento
estratégico da implantação do Packaging
4.0.
Essas tabelas totalmente digitalizadas
usam dados para evitar erro humano,
reduzir significativamente o desperdício e
reduzir recalls de produtos dispendiosos e
perturbadores.

BOBST conecta os pontos entre
"Embalagem 4.0" e "Indústria 4.0"
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A
pesar de hoje a população estar mais
consciente dos efeitos negativos dos
resíduos, a poluição continua a
aumentar. De acordo com o último
estudo da The Economist Educational
Foundation, entidade independente
que divulga conhecimento e as

notícias do jornal The Economist para jovens, em
conjunto com a Unilever, empresa multinacional de
beleza e produtos de consumo, são utilizadas cerca
de 500 bilhões de sacolas por ano de plástico, que
leva até 1.000 anos para se decompor.

Por outro lado, afirma-se também que apenas 9%
dos resíduos plásticos são tratados corretamente. O
restante (91%) nunca é reciclado. Alguns
especialistas prevêem que, se essa situação não
mudar, em 30 anos haverá mais detritos de plástico
do que peixes no oceano.

"É extremamente importante que estejamos atentos
ao que está acontecendo. Na SOLOIMPRENTA
implementamos produtos totalmente ecológicos
porque acreditamos que a mudança começa nas
empresas ", afirma Juan Calvo, CEO e fundador da
SOLOIMPRENTA, empresa especializada em
impressão online.

Os processos de fabricação de embalagens devem
ser revistos, principalmente os de grandes empresas.
Calvo prevê que "ao modernizar os processos de
produção e aumentar o uso de materiais
biodegradáveis ou reciclados, a poluição será
significativamente reduzida". Porém, "é um processo
longo que exige um grande empenho".

É POSSÍVEL ELIMINAR COMPLETAMENTE O USO

DE PLÁSTICO?
A WRAP, ONG britânica que promove a cultura

sustentável e luta pela reciclagem e reprocessamento
de resíduos, argumenta que o plástico tem benefícios
que outros materiais não têm, principalmente para o
setor alimentício. Esse tipo de envoltório funciona
como uma barreira hermética contra o ar, a água e a
higiene em produtos perecíveis, prolongando sua vida
útil e reduzindo o desperdício.

"Contribuir com o cuidado do meio ambiente não
significa apenas suplantar o plástico por completo,
pois, se não for feito de forma adequada, pode gerar
efeitos opostos. Além disso, não são apenas os
plásticos que causam problemas se não forem
descartados corretamente; O metal e o vidro, por não
se quebrarem, também causam lixo terrestre e
marinho ", diz Calvo.

A verdadeira maneira de reduzir a poluição é que
todas as embalagens sejam feitas de material
reciclado, projetadas para serem recicláveis e tenham
os meios para reciclá-lo facilmente.

No Reino Unido, eles planejam que até 2025, 100%
das embalagens plásticas serão reutilizáveis,
recicláveis ou compostáveis. Da mesma forma,
espera-se que cada vez mais países se juntem à
mudança, implementando novos sistemas de
manufatura sustentáveis. Por fim, Calvo destaca que
"este é um caminho no qual todos devemos fazer
parte. Se cada um contribuir com seu grão de areia,
poderemos alcançar ótimos resultados ".

Quais são as consequências?

Apenas 9%
dos resíduos
de plástico

são
reciclados: 
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O Flint Group Packaging Inks aprimorou sua linha de tintas e
revestimentos à base de solvente para clientes europeus. A nova
linha ONECode foi projetada para simplificar o processo de
impressão de embalagens flexíveis, reduzindo o desperdício do
processo e aumentando a facilidade de fazer negócios.
O portfólio da ONECode incorpora VertixCode para impressão
flexográfica, MatrixCode para gravura, HelixCode para tintas de
dupla finalidade (flexo e gravura) e ZenCode, uma linha

recentemente lançada de soluções sustentáveis. Aprimorando e
complementando o portfólio estão os vernizes da marca
NexisCode e primers de sobreimpressão e aditivos da marca
AdmixCode.
A marca ONECode abrange uma gama completa de tintas de
impressão, revestimentos, primers e aditivos voltados para a
inovação, desenvolvidos por um grupo global de especialistas
técnicos trabalhando juntos como uma equipe.

A
pós o lançamento de seu revestimento

flexográfico de alta umidade à base de

água (WBF) destinado às indústrias de

impressão de papel e cartão ondulado,

onde a alta umidade é um fator nos

processos de pós-impressão, a marca e

especialistas de codificação globais DataLase lançou

três adicionais revestimentos para expandir a oferta.

O novo revestimento, WBF-7101, oferece uma

mudança de cor de branco para preto de alto contraste

com um nível padrão de resistência à abrasão e pode

ser usado para aplicações de codificação de caixas em

áreas de alta umidade. Ideal para uma variedade de

aplicações, incluindo alimentos e bebidas e e-

commerce em substratos de papelão e papel marrom

ou branco. Além disso, DataLase está lançando

variações de alta fricção; WBF-HR-7100 (mudança de

cor transparente para preto) e WBF-HR-7101

(mudança de cor branco para preto), que são

projetados especificamente para resiliência da cadeia

de suprimentos, tornando-os ideais para aplicações

industriais, construção ou logística. 

DataLase expande gama de
revestimentos de alta umidade

Flint Group apresenta ONECode, sua nova linha de tintas e revestimentos
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O que sustentabilidade significa para você?
Benjamin: Sustentabilidade é um conceito que ouço

desde que trabalho neste setor. É uma tendência de
alta há 15 anos, mas a boa notícia é que agora deu um
passo além: hoje, sem dúvida, tornou-se uma exigência
e uma expectativa fundamentais no mercado.

Como promotores e protagonistas deste setor, para a
ACTEGA também implica uma grande transformação.
E para nós é muito importante entender exatamente o
que é que nos trouxe aqui. Entender por que a
sustentabilidade é importante - e o que estamos
fazendo para que isso aconteça - nos ajuda a moldar
nossas decisões atuais e futuras.

Qual é o impacto nas empresas desse passo em
direção à sustentabilidade?

Benjamin: No passado, a sustentabilidade surgia
como resultado das preferências do consumidor e ainda
é o caso hoje. Porém, agora as marcas também
valorizam práticas sustentáveis, e não apenas como
forma de satisfazer o consumidor. Essas marcas
entendem sua responsabilidade com o planeta e estão
cientes de que é um requisito fundamental para a
viabilidade e lucratividade de seus negócios a longo
prazo. Sustentabilidade não é mais uma tendência de
nicho, mas um conceito que as empresas estão
levando a sério e que estão se promovendo,
principalmente no setor de embalagens.

Um bom exemplo disso é a nova 'economia dos
plásticos', um projeto multinacional de centenas de
marcas diferentes que se destacaram e assumiram
voluntariamente alguns compromissos corajosos em
torno da sustentabilidade. Eles estabeleceram metas

muito ambiciosas e, ao fazê-lo, estão impulsionando a
sustentabilidade em toda a cadeia de abastecimento,
especialmente no que diz respeito a embalagens.

Além disso, se analisarmos as reivindicações dessas
marcas, vemos que elas falam de compromissos
profundos, corajosos e transparentes. Compromissos
que vão além da embalagem e que estabelecem um
marco de referência para outras empresas, como a
nossa. Nesse contexto, vemos agora como algumas
das empresas mais importantes do mundo incorporam
esses mesmos objetivos de sustentabilidade em seu
DNA e em suas estratégias diárias.

Que passos essas empresas estão dando em direção
à sustentabilidade?

Markus: As grandes marcas globais implementaram
muitas iniciativas para reduzir seu impacto no meio
ambiente; Especificamente, um dos mais proeminentes
é a tendência de usar mais alternativas de papel nas
embalagens. Outra tendência notável é a evolução para
revestimentos de barreira mais sustentáveis, uma
tendência que continuará a crescer e acabará
representando a maior parte do mercado de
embalagens, pois esses revestimentos à base de água
oferecem uma solução eficaz, econômica e
verdadeiramente sustentável para a impressão e
indústria de embalagens. À medida que as empresas
continuam a assumir esses compromissos com a
sustentabilidade, elas acabarão sendo forçadas a
trabalhar com novas estratégias sustentáveis e,
paralelamente, se afastar gradualmente de produtos e
técnicas tradicionais que não serão mais adequados
para o seu propósito. 

ACTGreen Barrier Coatings e sustentabilidade

Gerente de barreira global da
ACTEGA, Business Line Paper &
Board

Diretor de tecnologia da ACTEGA

Markus 
Locher

Benjamin 
Lux

Este artigo de perguntas e respostas
analisa como a sustentabilidade está
transformando o mundo ao nosso redor
e, mais especificamente, os mercados
em que operamos. É indiscutível: mar-
cas e consumidores exigem soluções de
embalagem média ambientalmente res-
ponsáveis e estão colocando uma enor-

me pressão sobre a indústria de embala-
gens para operar de forma mais sus-
tentável.

Benjamin Lux, Chief Technology Offi-
cer da ACTEGA, e Markus Locher, Global
Barrier Manager da ACTEGA, Business
Line Paper & Board, refletem sobre a im-
portância da sustentabilidade em geral e

da indústria de embalagens em particu-
lar. Ambos discutirão a estratégia de
sustentabilidade da ACTEGA, bem como
os requisitos técnicos, comerciais e re-
gulatórios para revestimentos de barrei-
ra à base de água como uma forma de al-
cançar produtos finais mais sustentá-
veis.
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Que implicações tudo isso tem para o mercado de
revestimentos de barreira em embalagens?

Markus: Bem, existem muitas implicações. Mas

uma mudança profunda no setor que teria um impacto

extraordinariamente positivo em termos ambientais

seria a substituição dos laminados plásticos de

polietileno (PE). Atualmente, é o material mais

utilizado na área de revestimentos de barreira, e por

um bom motivo: está bem estabelecido na cadeia de

suprimentos e oferece ótimo desempenho funcional.

No entanto, não é um material reciclável, por isso

muitas vezes acaba em aterros ou no mar. Devemos

encontrar materiais de reposição que sejam

adequados e sustentáveis.

Que outros obstáculos podemos encontrar?
Benjamin: Quando se trata de estudar novas

soluções, uma das maiores dificuldades encontra-se

em um ambiente regulatório caracterizado por sua

complexidade e constantes modificações. Os

materiais de papelão citados acima já possuem um

perfil regulatório estabelecido, o que significa que é

mais fácil colocar um remendo para resolver esses

problemas do que criar novos produtos - algo que

existe. o que fazer sim ou sim. No entanto, para ver o

progresso real e impulsionar mudanças em

profundidade, as empresas terão que lidar com a

complexidade das leis, políticas e regulamentos.

Nos Estados Unidos, por exemplo, as

regulamentações podem ser diferentes dependendo

da área ou mesmo do município, o que complica

muito esse processo. A ACTEGA atualmente tem

uma equipe global de especialistas em

regulamentação que são responsáveis por lidar com

essas questões todos os dias. De qualquer forma,

embora a ACTEGA seja um provedor global, esse

ainda é um grande desafio.

Markus: Com a nova diretiva sobre plásticos de uso

único, a União Europeia visa reduzir o impacto

negativo que alguns produtos plásticos têm sobre o

meio ambiente e a saúde humana. Este é um

exemplo da importância desta questão no mundo de

hoje. Ao contrário dos produtos comumente usados

na indústria de embalagens, os revestimentos de

barreira da ACTEGA são à base de água, permitindo

que os substratos sejam reciclados de forma fácil e

ampla, usando práticas padrão.

Quais são as dificuldades na aplicação de
revestimentos de barreira?

Benjamin: Uma coisa a ter em mente é a

possibilidade de migração da tinta na parte externa da

embalagem. Outro elemento que preocupa a indústria

é que essas tintas possam atingir o substrato do

recipiente e, posteriormente, ir para o produto de

consumo. Além disso, à medida que usamos cada

vez mais papéis reciclados, é comum encontrar mais

impurezas no substrato, dificultando ainda mais o

reaproveitamento de materiais e a proteção do

produto contra impurezas. Esta questão deve ser

resolvida.

O que a ACTEGA está fazendo para realizar essa
transformação e o que você acha que o futuro trará?

Markus: Estamos colaborando com outras

empresas para criar soluções ideais para a indústria e

ampliar seu impacto. Abordamos essa questão

buscando entender em profundidade tudo o que se

relaciona à sustentabilidade e definindo seus eixos

fundamentais, além de outros aspectos importantes

para o sucesso de qualquer solução de produto.

Benjamin: Basicamente, nossos esforços passam

por contribuir positivamente ao incorporar soluções

sustentáveis. Para isso, estamos desenvolvendo

novas cadeias de suprimentos capazes de dar vida a

essas tecnologias e produtos, trabalhando com

marcas, fornecedores de matérias-primas e agências

reguladoras. Esperamos que esta abordagem

centrada no parceiro, combinada com a tecnologia e

o conhecimento mais avançados disponíveis hoje,

ajude a construir um better amanhã.



54 LaPrensaLaPrensaLabelling & PackagingLabelling & Packaging  

Em colaboração com seu parceiro
Masterworks, a Heidelberg adiciona outra
solução para seus equipamentos de pós-
impressão para o crescente segmento de
produção de papelão dobrável. A velocidade
de 9.000 folhas por hora torna a cortadora de
molde de alto desempenho Mastermatrix 106
a mais produtiva no portfólio da Heidelberg, combinando corte e
vinco, descascamento e corte em um único sistema, e até mesmo
possibilitando a integração na logística automática de paletes. 
Um acionamento da árvore de cames garante que o cilindro se

mova suavemente até os níveis de saída
mais altos, garantindo um deslocamento
suave da lâmina. O MasterSet Optical
Registration System (desenvolvido pela
Heidelberg e lançado pela Masterworks)
alinha com precisão as folhas antes de
entrarem na estação de corte e vinco, e a

imagem de impressão e a matriz de corte combinam perfeitamente
com cada impressão. sai. Por último, os servo motores totalmente
encapsulados estão bem protegidos contra poeira de papel, o que é
uma grande vantagem.

A
Heidelberg espera que o mercado global

de impressão de etiquetas continue

crescendo na taxa anual atual, ou seja,

cerca de 4%, um percentual que poderia

ser ainda maior no segmento de etiquetas

moldadas, uma vez que não foi afetado

pela pandemia de COVID . 19. Com sua tecnologia de

ponta, a Heidelberg está desempenhando um papel

fundamental na melhoria da eficiência da produção de

rótulos in-mold e a empresa está aumentando seu

investimento no desenvolvimento de novas tecnologias

para a produção de IML.

O mais recente avanço da Heidelberg é um novo

pacote de desempenho IML para a Speedmaster XL

106 Generation 2020, com predefinição totalmente

automática de todos os principais parâmetros do

trabalho de impressão. Modificações especiais de

alimentação e saída, transferência de folha modificada

e dispositivos antiestáticos tornam possível processar

plásticos delicados de apenas 50 mícrons de espessura

a velocidades de até 14.000 folhas por hora.

O CutStar de 4ª geração é o pré-requisito básico

para o processamento de substratos finos em altas

velocidades constantes. O laminador, totalmente

integrado ao fluxo de trabalho Prinect, e o sistema

Intellistart, integrado à máquina, oferecem produção

com base no princípio Push to Stop.

Outra parte do pacote IML Performance é a

cortadora de vinco rotativa Speedmaster XL 106-D,

que agora possui apenas uma unidade de corte e

vinco. Graças ao seu princípio de corte e vinco

rotativo, a Speedmaster XL 106-D opera duas a três

vezes a velocidade das cortadoras de matriz plana. A

alta precisão resultante da superfície uniforme do

cilindro e da matriz de corte elimina qualquer

preparação necessária, causada por diferenças de

nível em processos de leito plano, e minimiza

consideravelmente o tempo de set-up.

Heidelberg
investe no
mercado de
etiquetas
moldadas

Nova Mastermatrix 106 CSB cortadora de vinco de Heidelberg



U
m estudo
independente da
Smithers Pira,
encomendado
pela Pro Carton,
entre os principais

proprietários e varejistas de
marcas em cinco principais
mercados europeus, mostrou
evidências contundentes da
importância da sustentabilidade
nas embalagens.
As caixas dobráveis foram percebidas como o
recipiente e a embalagem mais sustentáveis,
mas ainda há alguma confusão sobre toda a
questão da economia circular e o que torna a
embalagem sustentável.
A pesquisa foi realizada nos seguintes
mercados europeus: Alemanha, Reino Unido,
França, Itália e Espanha. A pesquisa teve
como objetivo conhecer as opiniões e atitudes
dos principais proprietários de marcas e
retalhistas europeus sobre a sustentabilidade
em embalagens, embalagens, embalagens e
a sua importância para o negócio retalhista.

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os critérios mais importantes para que
recipientes, embalagens e embalagens sejam
considerados "sustentáveis" são:
l que é um material reciclável (29,2%),
l que usa materiais renováveis e abundantes
(19,6%),
l usa materiais leves mínimos (15,5%),
l que tem uma pegada ambiental baixa
(8,2%)
l que seja biodegradável ou compostável
(5,1%)
.
QUAL A IMPORTÂNCIA DA

"SUSTENTABILIDADE" PARA

PROPRIETÁRIOS DE MARCAS E VAREJISTAS?

l 96% de todos os entrevistados
consideraram embalagens sustentáveis e
embalagens importantes para seus negócios.
l A reciclabilidade é o fator mais importante:
81% consideram importante, 48% chegam a
dizer que é crítico.
l Reciclável, renovável, leve é o que mais
conta em embalagens sustentáveis.
l Um terço dos pesquisados acredita que a
sustentabilidade já está bem incorporada em
suas políticas.
l Outros afirmam que sua importância está

em constante crescimento.
l A ênfase está na redução do peso e do
desperdício da embalagem como metas de
sustentabilidade (e para reduzir custos).
l 62% dos proprietários e varejistas esperam
uma necessidade crescente de
sustentabilidade das embalagens.
l O aumento da conscientização do
consumidor, bem como as políticas
governamentais e as autoridades locais são
os principais motores do crescimento.
l As caixas dobráveis são percebidas como
a embalagem primária mais sustentável.
l Os plásticos foram criticados por serem
difíceis de reciclar, usar recursos
insustentáveis e podem conter produtos
químicos perigosos.

CONCLUSÕES DA PESQUISA

Embora a pesquisa lance uma luz muito
favorável sobre as caixas dobráveis,
especialmente desde o movimento "Fridays
for Future" e a Pandemia, está claro que nem
todos têm o mesmo nível de compreensão do
que torna as embalagens e embalagens
sustentáveis.
A reciclagem é considerada mais importante
do que o uso de material renovável, mas você
não pode ter uma embalagem
verdadeiramente sustentável a menos que
venha de uma fonte renovável. O processo de
impressão que é de Produção Limpa,

Eficiência Energética e cuidando
de recursos naturais como água
e ar também deve ser
direcionado para ser sustentável.
É claro que as embalagens à
base de papel e papelão
atendem a ambos os critérios
(renováveis e recicláveis) e são o
melhor exemplo de um material
de embalagem que atende aos
requisitos de uma economia
circular.
As caixas são realmente um
exemplo de embalagem do berço

ao berço. Você nunca pode dizer isso sobre
recipientes de plástico, embalagens e
embalagens feitas de um material fóssil como
o petróleo bruto.
Se as definições de recipientes e embalagens
levam a sério o desejo de Para ter produtos
mais sustentáveis, você precisa começar
usando um material sustentável sempre que
possível.
Seria bom pensar que o papelão será,
portanto, sempre a primeira escolha dos
proprietários das marcas como meio de
embalagem.
Resta acrescentar que, como consequência
de Leis Ambientais mais rígidas nos Estados
Unidos (por exemplo, Califórnia desde 2021),
em vários países da América Latina, Ásia e na
Comunidade Europeia (desde 21 de julho com
um período de carência de 2 anos para
eliminar o plástico da circular econômica)
materiais sustentáveis ambientalmente
aprovados para a indústria de impressão -
eliminando substratos de plástico - são:
l Papel
l Cartão
l Papelão
l Ondulado
l Metal (Alumínio)
l Cerâmica
l Copo
l Têxteis naturais (linho, seda, algodão)
l Couro natural

PPeessqquuiissaa::
O que torna as embalagens sustentáveis?

Rainer Wagner

http://www.druckblog.org
http://www.rainerwagner.com
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H
YDRO-X Green Line Premium, o novo

sistema em série à base de água da

hubergroup Print Solutions, oferece mais

sustentabilidade e flexibilidade para

impressoras e fabricantes de embalagens.

Os clientes podem escolher exatamente os

componentes do portfólio de que seus produtos

precisam, graças ao sistema de elementos combináveis.

Todos os componentes obtiveram a certificação Cradle

to Cradle Certified Bronze, permitindo assim que a

embalagem seja sustentável e colorida ao mesmo

tempo.

O objetivo do Hubergroup no desenvolvimento da

HYDRO-X Green Line Premium era obter uma ampla

gama de cores e um amplo campo de aplicação aliado

à sustentabilidade. Uma vez que todos os

concentrados, misturas e aditivos de cor são

combinados entre si e podem ser misturados

livremente, a HYDRO-X Green Line Premium oferece

uma ampla variedade de aplicações no campo da

impressão flexográfica e de rotogravura, desde

embalagens flexíveis de folhas de papel, alumínio ou

O Flint Group anunciou a assinatura de um acordo

definitivo para vender sua divisão XSYS,

especializada no desenvolvimento e fornecimento de

chapas de impressão, luvas e adaptadores, e

equipamentos de pré-impressão para a indústria de

embalagens, para uma subsidiária da Lone Star

Funds, um capital privado global empresa ("Lone

Star"). A transação continua sujeita às condições

habituais de fechamento, incluindo aprovações

regulatórias.

A venda permite que o Flint Group foque

estrategicamente e invista mais em seus negócios de

impressão digital e tinta para embalagens, além de

fortalecer seu balanço patrimonial. 

hubergroup lança um novo sistema
modular de tintas à base de água

Flint Group Anuncia Venda da Divisão XSYS
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Nova Agenda de Negócios Sustentáveis
HorizonNOW de Siegwerk
A Siegwerk, um dos fornecedores
líderes mundiais de tintas de
impressão e revestimentos para
etiquetas e embalagens,
anuncia sua nova estratégia de
negócios sustentável chamada
HorizonNOW. A estratégia
voltada para o futuro combina o
termo "Horizonte", em referência à
estratégia de negócios New Horizons 2025+ da empresa, e
"AGORA", porque os desafios do desenvolvimento
sustentável exigem ação imediata.
Com sete metas mensuráveis a serem alcançadas até 2025, a
ambiciosa agenda de sustentabilidade da Siegwerk atinge
todos os aspectos do negócio, com base nas conquistas da
economia circular da empresa até o momento.

A
Siegwerk faz parte de um projeto global de

embalagens recicláveis com sua inovadora

tecnologia de tinta. Uma sacola vertical,

desenvolvida pela Werner & Mertz e pelo

grupo global de papel e embalagem Mondi

com a solução da Siegwerk, é a primeira embalagem

flexível a agora alcançar o status de Ouro em todas

as categorias por sua reciclabilidade em termos de

Cradle-to-Certification.

Em várias iniciativas, a Siegwerk apóia e permite

soluções de embalagens circulares, trazendo

percepções da perspectiva da tinta de impressão para

tornar as embalagens recicláveis e mais sustentáveis.

Um exemplo é a cooperação com a Werner & Mertz

Recycling Initiative. Siegwerk é um dos principais

parceiros dessa iniciativa. A empresa desenvolveu

tecnologias de tinta para várias aplicações e

substratos.

Flint Group Packaging Inks lança
ONECode Universal Bases
O Flint Group Packaging Inks anunciou o
lançamento de uma nova e inovadora
tecnologia de concentrado projetada
para resolver muitos dos desafios de
eficiência enfrentados pelos conversores
de embalagens flexíveis de hoje. As
Bases universais do Flint Group, que fazem parte da gama de
revestimentos e tintas para ONECode a base de solventes
recentemente anunciados na Europa, são projetados para
serem utilizados na impressão de laminação de superfícies,
embalagens flexíveis de médio e alto desempenho, incluindo
trabalhos de esterilização. O Flint Group está extremamente
animado em oferecer este portfólio de concentrados
multifuncionais sem nitrocelulose, consistindo em dispersões
feitas de pigmentos selecionados em uma resina superior.

Tecnologia de tinta Siegwerk para
sacos verticais Werner e Mertz
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Hybrid Software lança site Stepz reformulado
Hybrid Software, a empresa global de
desenvolvimento de software que fornece
soluções de impressão de embalagens e

etiquetas, anunciou o relançamento de seu site de produtos Stepz. Baseado na
tecnologia Packz, Stepz é o software de entrada perfeito para impressoras digitais
que desejam entrar no mundo do software híbrido.
O editor de PDF vem com um rico conjunto de recursos e engloba uma solução
completa de pré-impressão para impressão de dados variáveis, imposição e
impressão repetida, otimizações de impressão, controle de qualidade, distorção e
3D e muito mais.
O software Stepz é abrangente, fácil de integrar e adequado para impressoras
digitais que buscam aumentar a eficiência da produção e melhorar a qualidade de
suas impressões.

Agora que a Heidelberg se tornou
membro da aliança internacional
4evergreen, a empresa reafirma seu
compromisso total com produtos e
tecnologias ecologicamente corretos.
A gestão sustentável dos recursos
naturais e a melhoria contínua da
economia circular são as principais
preocupações no crescente segmento
de embalagens. A Heidelberg apóia a
abordagem holística da aliança
4evergreen em toda a cadeia de valor
para embalagens ecológicas e
ecológicas em uma economia circular
aprimorada.
Além disso, a Heidelberg está continuamente expandindo seu
portfólio orgânico. Este compromisso com o meio ambiente é

demonstrado com máquinas,
unidades e insumos como os
produtos Saphira Eco. Na medida
do possível, todos são fabricados a
partir de matérias-primas
renováveis e / ou contribuem para
a reciclagem dos produtos finais.
Os produtos com o rótulo Saphira
Eco geram menos emissões do
que a maioria dos produtos
comparáveis. Além dos benefícios
ambientais, como a redução das
emissões de compostos orgânicos
voláteis (VOCs), amônia e material
particulado, os consumíveis

Saphira Eco também usam menos produtos químicos e geram
menos águas residuais.

A
Esko lançou sua mais recente solução de

fabricação de chapas, o CDI Crystal 4260

XPS, trazendo mais automação, melhor

qualidade, maior simplicidade e mais

confiabilidade para a sala de chapas. O

CDI Crystal 4260 XPS está pronto para uso

após apenas uma hora de

treinamento, usando uma

interface de tela intuitiva de

forma tátil, e pode ser

operado sem supervisão. A

combinação do equipamento

de imagem flexográfica CDI

Crystal com a unidade de

imagem XPS Crystal fornece um

fluxo de trabalho contínuo e consolidado para a

fabricação de chapas flexográficas com o maior

retorno sobre o investimento.

Trazendo ainda mais produtividade para a sala de

placas, a Esko apresentou o PlateHandler, um

dispositivo robótico que conecta o

equipamento de

exposição CDI Crystal

à unidade de

exposição XPS Crystal.

A integração do

Platefeeder-S no setup

também evita tempos de espera

entre as placas quando o operador

está realizando outras tarefas, aumentando

ainda mais a produtividade, permitindo que uma

placa adicional seja colocada para transporte

automatizado e imediato ao CDI Crystal quando

possível.

Esko aumenta família para Flexo Platemaking

Heidelberg se junta à aliança internacional 4evergreen

Hybrid Software anuncia
aquisição da ColorLogic
A Hybrid Software Group anunciou neste final de mês mais
uma aquisição: a da ColorLogic.
A empresa, fundada em 2002 e sediada em Rheine,
Alemanha, é desenvolvedora de uma  série de soluções
para o segmento de softwares de conversão de cores para
convertedores , recentemente, foi vencedora do Pinnacle
Product Award 2021 pela sua tecnologia inovadora. 
Seus produtos são vendidos em todo o mundo para
usuários finais com requisitos exigentes de qualidade de
cor, bem como para fabricantes de equipamentos originais
(OEMs) de equipamentos de impressão.



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: sharedrsik@sharedrisk.es
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A
GMG anuncia que a Sun

Chemical integrou o GMG

ColorCard em seus

serviços de

correspondência de cores

e oferecerá o GMG ColorCard aos

clientes como parte do conjunto de

soluções SunColorBox.

Especialmente na impressão de embalagens,

referências visuais de cores ou reduções de tinta

continuam a ser uma parte importante da produção

de impressão e do processo de aprovação. Ao

integrar o GMG ColorCard, a Sun Chemical agora

pode ajudar seus clientes a migrar para um fluxo de

trabalho mais digitalizado. Adicionar GMG ColorCard

ao SunColorBox dá aos clientes

da Sun Chemical a oportunidade

de criar referências de cores

precisas no local, em seu próprio

local, reduzindo ainda mais o

tempo de resposta e eliminando

custos de envio. A solução

garante que as impressoras e

conversores que usam Sun Chemical possam atender

às mais altas expectativas de seus clientes em

termos de qualidade e tempo de resposta.

GMG ColorCard é totalmente automatizado e fácil

de operar. Apenas alguns cliques e a entrada de

parâmetros básicos como tinta, processo de

impressão e substrato é tudo o que é necessário.

A Sun Chemical anunciou o acréscimo do
SunPak DirectFood Plus à sua linha de
tintas SunPak Direct Food Contact (DFC)
para impressão de embalagens em papel
offset planas.
Com sua pigmentação aprimorada e alta
capacidade de impressão, SunPak
DirectFood Plus oferece maior intensidade
e precisão de cores com um amplo espaço

de cores. Ele também oferece forte
estabilidade litográfica, conforme
comprovado em extensos testes
industriais com parceiros conversores em
toda a Europa. 
O desenvolvimento desta tecnologia
inovadora é o resultado de sua parceria
contínua com o fabricante alemão de
tintas de impressão, Epple Druckfarben.

Sun Chemical digitaliza a comunicação 
de cores com GMG ColorCard

Sun Chemical e Epple expandem sua gama de tintas de contato direto com alimentos
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