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A Canon colabora, pelo décimo segundo ano consecutivo, com o
Clip-Film Festival organizado por Manos Unidas. Esta iniciativa
está a celebrar a sua XIII edição e o tema escolhido para este ano
é "Colocar o foco no esquecido". O objetivo é tornar visíveis as
condições de desigualdade em que vivem as pessoas mais pobres,
que viram a sua situação ai. aumentaram com a chegada da
pandemia.

Este festival audiovisual procura tornar visível, através da
imagem, as desigualdades em diferentes áreas como saúde,
alimentação, educação ou género. A Clipme Films convida os
participantes a denunciarem as condições de injustiça em que
vivem as pessoas mais pobres, através de curtas que inspiram
mudanças.

O prazo para envio dos clipmeets já está aberto. Por mais um
ano, o concurso está dividido em duas categorias: Escolas (centros
de ensino fundamental e médio), que poderão enviar as obras até
o dia 18 de fevereiro e Geral (concorrentes maiores de idade), em
cujo prazo máximo para envio do curta filmes é 5 de maio. Os
participantes deverão enviar vídeos de 1 minuto refletindo seu
ponto de vista sobre o assunto.
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A
Pantone anunciou a "Cor do ano 2022".
Como já se tornou tradicional, anualmente
a empresa apresenta a cor que norteará a
tendência em diversos segmentos da
indústria para os próximos 12 meses e,
neste mês, a cor apresentada foi o Very

Peri (PANTONE 17-3938) , destacando a tonalidade
violeta.

Segundo divulgação da Pantone, o violeta (e o Very
Peri) ilustra tempos de transformação.

"Estamos vivendo em tempos de transformação.
PANTONE 17-3938 Very Peri é um símbolo do
zeitgeist global do momento e da transição pela qual
estamos passando. À medida que emergimos de um
período de intenso isolamento, nossas noções e
padrões estão mudando, e nossas vidas física e digital
se fundiram de novas maneiras. O design digital nos
ajuda a esticar os limites da realidade, abrindo as
portas para um mundo virtual dinâmico onde podemos

explorar e criar novas possibilidades de cores. Com as
tendências nos jogos, a crescente popularidade do
metaverso e a crescente comunidade artística no
espaço digital PANTONE 17-3938 Very Peri ilustra a
fusão da vida moderna e como as tendências de cores
no mundo digital estão se manifestando no mundo
físico e vice-versa", comunicou a empresa.

O Very Peri combina tons versáteis em uma série de
quatro paletas, disponíveis para designers como
inspiração para incorporar em designs por meio da
plataforma digital de cores Pantone Connect,
disponível como um aplicativo móvel e na web, e como
um aplicativo de extensão do Adobe Creative Cloud
para tornar a captura, a curadoria e o design com
Pantone Color fáceis e acessíveis. A página Color of
the Year em destaque contém todas as informações
relevantes sobre cores para usar o Very Peri em várias
mídias de design físicas e digitais. Veja mais em
pantone.com/connect.

O violeta Very

Peri como a Cor

do Ano de 2022 

A Canon patrocina a XIII edição do Manos Unidas Clip Film Festival
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A
ABTG (Associação Brasileira de Tecnolo-

gia Gráfica) e a APS Eventos Corporati-

vos, organizadora da ExpoPrint & Conve-

rExpo Latin America, anunciam uma gran-

de novidade: o Prêmio Brasileiro de Ex-

celência Gráfica Fernando Pini será dentro

do maior evento de impressão das Américas.

Esta união especial fará com que os 30 anos da

mais tradicional premiação da indústria gráfica acon-

teça exatamente no mesmo local em que os profissio-

nais do setor encontrarão as tecnologias para seguir

produzindo os trabalhos mais premiados. A cerimônia

está marcada para o dia 7 de abril de 2022, no Expo

Center Norte, onde ocorre a feira.

Carlos Suriani, presidente da ABTG, destaca a força

da parceria: "A colaboração e a união nunca foram tão

bem-vindas e necessárias! A ABTG e a APS juntaram

forças e irão compartilhar seus principais eventos do

ano em uma única data. O nosso já consagrado Prêmio

de Excelência Gráfica 30 anos, pela primeira vez vai

acontecer dentro de uma feira, a ExpoPrint & Conve-

rExpo. Com isso aproveitaremos o deslocamento dos

gráficos de suas bases de origem, para participar de 2

eventos em 1. Confiamos que a retomada dos eventos

presenciais é fundamental para o crescimento de nos-

so setor, por isso estamos muito felizes em estarmos

unidos e trazendo mais conteúdo que nunca".

Para Ismael Guarnelli, presidente da APS Eventos

Corporativos, "as duas iniciativas possuem o mesmo

objetivo: elevar a indústria de impressão e seguir des-

tacando as soluções mais eficientes que se transfor-

mam nos projetos mais inovadores. Temos o melhor do

mundo gráfico em um só lugar: os impressos de maior

qualidade do país com as ferramentas que possibilitam

estes trabalhos existirem".

As inscrições das amostras para o Prêmio Fernando

Pini começaram e seguem até 14 de janeiro com valor

promocional. Logo após, sem desconto, seguem até 21

de janeiro. A entrega das peças no local para julga-

mento será de 3 a 28 de janeiro e a primeira fase de jul-

gamento em 8 e 9 de fevereiro. A exposição das peças

será de 21 a 25 de fevereiro, com julgamento da se-

gunda fase em 8 e 9 de março. O caminho para a vitó-

ria termina na premiação no dia 7 de abril. Todas as in-

formações estão disponíveis em:

www.fernandopini.org.br.

Prêmio Fernando Pini acontecerá

dentro da ExpoPrint &

ConverExpo Latin America 2022



D
alim Software, criador de soluções de

software altamente eficientes e

escaláveis para a criação, produção e

gerenciamento de conteúdo de

mídia impressa e cruzada,

anuncia o lançamento

oficial do DALIM ES6.

DALIM ES6, um planejamento

avançado de projeto, fluxo de

trabalho de produção e sistema de

gerenciamento de ativos, DALIM

ES6 é usado por marcas, editoras,

fornecedores de impressão e

agências para monitorar todas

as facetas de projetos de

produção impressos e online.

Isso abrange desde o planejamento de projetos para

reduzir o tempo de chegada ao mercado até

a ajuda no design e na

produção de conteúdo. O

DALIM ES6 pode ser

hospedado no local ou na

nuvem (por exemplo, com o

poder do Amazon Web

Services), com toda a

segurança necessária.

O sistema de teste de

última geração com recursos

de usuário intuitivos é ainda

mais poderoso com

colaboração on-line fora do

local, perfeito para fluxos de

trabalho remotos. Com a

exibição simultânea de várias

páginas, os usuários podem

fazer comparações lado a lado

de qualquer conteúdo.

As ferramentas de relatório do

Key Performance Indicator

Dashboard peño (KPI) ajudam a

monitorar o desempenho. Os

usuários podem unificar as partes

interessadas, mapear tarefas e

monitorar o progresso à medida que

concluem as atribuições. Com um novo

plug-in para Adobe CC, os usuários

podem trabalhar remotamente de

qualquer lugar por meio

do ES6 DAM, mesmo

sem acesso direto aos

volumes de produção. A

nova interface de

usuário de desktop

personalizada agiliza a

operação do ES6,

enquanto as guias de

trabalho facilitam o

acesso aos metadados.
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Dalim Software lança DALIM ES6



A
tecnologia de robô

dos P-Stackers

Heidelberg Stahfolder

cuida das assinaturas

na saída da pasta e

as coloca nos paletes

de forma totalmente automática.

Hoje, muitos clientes já estão

produzindo usando a tecnologia

Push to Stop da P-Stacker,

lançada pela Heidelberg no ano

passado. A Heidelberg é o

primeiro fabricante no mundo a

introduzir o princípio da filosofia

Push to Stop na tecnologia offset e

a aplicá-lo às dobradeiras

Stahlfolder.

O fluxo de trabalho é otimizado

ainda mais com a adoção do

padrão de empilhamento

adequado. Diferentes assinaturas

são detectadas automaticamente e

colocadas em pilhas separadas.

Por exemplo, um esquema de

cinco pacotes por camada é usado

para tiragens de até

aproximadamente 4.000

assinaturas. Duas torres são

formadas em um palete europeu

ou uma torre cada em dois paletes

descartáveis. Se a execução

exceder 4.000 assinaturas, um

esquema de doze pacotes é

usado, com o P-Stacker

construindo uma torre de doze

pacotes por camada no palete.

Dependendo se a pós-

impressão é feita em um fichário

ou em uma cola de fichário, as

assinaturas devem ser empilhadas

com a primeira página voltada

para cima ou para baixo. Enquanto

essa tarefa era deixada para o

operador do sistema de

dobramento, agora ela pode ser

realizada pelo P-Stacker, com seu

braço robótico segurando os

pacotes na unidade de

alinhamento pela frente ou por

trás. Além disso, o P-Stacker

também pode inserir camadas

intermediárias automaticamente.
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Ludwin Monz

CEO da

Heidelberg

Em 28 de outubro, o

Conselho de Supervisão da

Heidelberger

Druckmaschinen AG

(Heidelberg) nomeou o Dr.

Ludwin Monz (58) como

sucessor do atual CEO da

empresa, Rainer

Hundsdörfer (65). Monz

assumirá o cargo de

Hundsdörfer no início do

novo ano financeiro, em 1º

de abril de 2022.

O Dr. Ludwin Monz é

atualmente Presidente do

Conselho de Administração

da Carl Zeiss Meditec AG,

um fabricante de tecnologia

médica e uma empresa

listada no MDAX, visto que

ele deixará o cargo em 31

de dezembro de 2021.

Rumo a seu novo cargo, o

Dr. Ludwin Monz comenta:

"Para mim, a Heidelberger

Druckmaschinen AG é um

carro-chefe da engenharia

mecânica alemã. Vejo um

enorme potencial para o

futuro na ampla experiência

de seus funcionários, em

sua organização global e

amplamente ramificada e na

força de uma marca

altamente reconhecida.

Estabelecida".

A Heidelberg leva a 

pós-impressão um passo

adiante com o empilhador 

de robô Sathfolder P-Stacker



A Enfocus, especializada em QA de PDF,

Edição Avançada de PDF e Automação de

Fluxo de Trabalho para a Indústria de Artes

Gráficas, anuncia o lançamento da Atuali-

zação 1 do PitStop 2021. Esta atualização

fornece suporte para sistemas operacionais

mais recentes, bem como corrige erros do

PitStop Pro e do PitStop Server.

Esta atualização oferece suporte para:

chip Apple Silicon M1, MacOS Monterey e

Windows 11. Ela também incorpora co-

rreções de bug relatadas por clientes e tes-

tadores beta.

A
Electronics For Imaging anunciou sua

mais recente inovação para Servidor de

Impressão Digital (DFE): a nova

plataforma EFI Fiery FS500 Pro que

ajudará os fornecedores de impressão a

se adaptarem às novas demandas do

mercado: tiragens mais curtas, prazos de entrega

mais curtos, equipe menos experiente, padrões de

segurança mais elevados e precisa cortar custos. A

nova plataforma Fiery DFE traz inovação para uma

ampla gama de novas impressoras digitais de

próxima geração destinadas a uso em escritórios,

fábricas, comerciais, embalagens e impressão têxtil.

A plataforma Fiery FS500 Pro apresenta cinco

áreas principais de inovação: processamento de

trabalho mais rápido, prazos de entrega mais curtos

para tiragens curtas, impressões mais vendáveis e

menos desperdício, cores de marca mais precisas e

segurança avançada.

O FS500 Pro permite uma integração rápida e fácil

com o pacote de nuvem EFI IQ, conectando

pessoas, processos e impressoras para empresas de

impressão para tomar melhores decisões baseadas

em dados.

A EFI lançará servidores de impressão baseados

em Fiery FS500 Pro com novas impressoras de

escritório e industriais de muitos dos principais

fabricantes do mundo. O Fiery FS500 também é a

base para sistemas DFE de servidor blade de

próxima geração para que novas soluções de

produção de jato de tinta de passagem única de

ultra-alta velocidade cheguem ao mercado.
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Nova plataforma EFI Fiery

Enfocus lança atualização 1 do PitStop 2021



Referências: 1. IBÁ, 2020. | 2. Agenda 20/20, Technology Alliance, 2010. | 3. Embrapa, 2019. | 4. ANAP, 2020. | 5. Ibá, 2018.

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, a mais importante iniciativa do setor, 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.

LOVE
PAPER

lovepaper.org.brtwosides.org.br

Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar

chama-se
green
washing

O greenwashing é uma informação enganosa, por isso, deve ser combatido. Entre em contato com Two Sides 
se alguma mensagem sobre os impactos ambientais de papel, cartão e papelão parecer equivocada: 

twosides@twosides.org.br

NÃO IMPRIMA E 
SALVE O PLANETA.

FATURA DIGITAL 
é mais sustentável.

1. Você pode secar
suas mãos com
toalhas de papel 
É um engano afirmar que o

consumo de papel toalha
é responsável por

desmatamento.
Pelo contrário,
além de cultivar
árvores, as

indústrias de
papel e celulose

contribuem com a preservação
de florestas nativas.

2. Escolha sua 
correpondência impressa
Não existe nenhum estudo
conclusivo sobre as
opções eletrônicas serem
mais benéficas para o
meio ambiente do que as
impressas. O lixo eletrônico
é um dos resíduos que mais
crescem no mundo*, enquanto o papel é
um dos materiais mais reciclados. As
comunicações eletrônicas são responsáveis
por uma grande emissão de carbono. 

poupe árvores! 
seque as mãos aqui.

4. O papel e as 
embalagens de papel, 
estão entre os 
materiais mais 
reciclados do mundo
A reciclagem de papel garante 
a subsistência de catadores e 
recicladores, pessoas 
fundamentais para 
melhorar o meio 
ambiente: 69% 
dos papéis e 83% 
do papel, cartão 
e papelão usados 
para embalagem 
foram reciclados em 
2020. 

3. As florestas cultivadas 
seguem um plano de 
manejo sustentável
Não é verdade que plantações de 
eucalipto secam o solo, 
desde que sejam 
manejadas 
adequadamente, 
como é a prática 
dos produtores 
de celulose.  

5. As indústrias de papel 
tratam e devolvem a 
maior parte da água 
utilizada na fabricação
A indústria de celulose retém, em
seus produtos, apenas 0,3% da
água utilizada. Outros 19,7%
voltam à atmosfera na forma de
vapor. E do restante, 80%
retornam às fontes de onde 

foram captados, 
após tratamento 

de acordo com 
os padrões de 
qualidade
estabelecidos

pelos órgãos de
controle.

X

Zero
Papel

COMPARTILHE OS

FATOS

FALS
O

Greenwashing é a prática de se promover um produto ou serviço utilizando falsos 
argumentos ambientais ou mesmo mascarando ações que prejudicam o meio ambiente.

www.lovepaper.org.br
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PDF + JDF = ADF: A fórmula

para o sucesso da impressão

J
á crescendo em importância nas
gráficas, a automação do fluxo de
trabalho transcendeu o suporte "bom
ter" para se tornar um território
essencial. Cada gráfica enfrenta
desafios em que eliminar pontos de

contato, adaptar-se a níveis cada vez menores de
pessoal e gerenciar a produção remotamente se
tornou uma realidade para empresas em todo o
mundo. A capacidade de reduzir a intervenção
humana, aumentar a visibilidade dos fluxos de
trabalho de ponta a ponta e criar uma
progressão contínua da integração do trabalho à
entrega são componentes críticos de ambientes
de produção de impressão inteligentes e bem-sucedidos.

As fábricas automatizadas são o caminho a percorrer.
As fábricas inteligentes de hoje podem coletar dados e
informações acionáveis, conectar processos de
produção e fornecer visibilidade a todas as partes
interessadas. Críticos para gráficas, esses
desenvolvimentos em automação não se limitam ao
aspecto físico da produção; Um Automated Document
Factory (ADF) aplica conceitos de produção de fábrica
inteligente ao fluxo de trabalho por trás da produção de
documentos para rastrear cada ponto de contato
durante o fluxo de trabalho.

Na Solimar Systems, desenvolvemos uma fórmula
prática para o sucesso da impressão: PDF + JDF =
ADF. As empresas têm construído elementos de seus

ADFs porque precisam de mais visibilidade,
transparência e otimização de ponta a ponta no
gerenciamento de saída. Vamos examinar cada
componente da equação antes de examinar a
fórmula como um todo.

FAMILIARIZE-SE COM OS FORMATOS

O Gartner define um ADF da seguinte
maneira: "Uma arquitetura e um conjunto de
processos para administrar a criação e entrega
de documentos digitais de missão crítica de alto
volume. O ADF aplica os conceitos de
produção fabril à produção de documentos: as
matérias-primas, incluindo dados e instruções

de preparação, entram no ADF, onde são transformados
em documentos digitais e preparados para entrega ".
Um ADF impacta positivamente seus resultados
financeiros com eficiências que podem resultar em
economias de custo significativas.

A chave para um ADF eficiente é a padronização em
um formato de arquivo de impressão. A maioria das
pessoas está familiarizada com o Portable Document
Format (PDF). Quando o leitor de PDF tornou-se
disponível gratuitamente, o gênio saiu da garrafa e o
PDF se tornou uma força dominante. É por isso que
bilhões de páginas agora são armazenadas em PDF, e
o formato é o vencedor claro sobre os fluxos de dados
legados. PDF facilita um fluxo de trabalho reativo. Seus
recursos são projetados especificamente para fluxos de 

Por Jonathan

Malone-McGrew

Diretor sênior de

engajamento,

Solimar Systems
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trabalho eletrônicos e processos colaborativos que
requerem aprovação. Mesmo as versões mais antigas
do PDF fornecem uma funcionalidade incrível, pois
esses recursos continuam a evoluir com atualizações de
criptografia e funcionalidades adicionais.

Outra chave para um ADF eficiente é a comunicação e
o compartilhamento do fluxo de trabalho. O Job
Definition Format (JDF) é um conjunto de diretrizes para
a troca de informações em um fluxo de trabalho de
comunicação, tornando a interoperabilidade uma
realidade, permitindo aos usuários rastrear o status em
tempo real de vários trabalhos, criar uma trilha de
auditoria para todos os trabalhos e coletar dados sobre
uso de consumíveis. A mudança de formatos de
conteúdo legado, incluindo
tíquetes de trabalho
tradicionais, para o padrão
mais aberto de PDF requer
um veículo de troca de dados
complementar. Isso permite
uma visão mais holística da
gráfica e facilita a criação de
registros de dados valiosos e
rastreamento de status. JDF é
uma abordagem comum.

JDF teve um caminho
bastante acidentado, com a
reputação de ser específico
do fornecedor. Encontrar
implementações que
funcionem de maneira confiável tem sido um desafio.
Também tem sido difícil criar trabalhos complexos, como
agrupamento de produtos cruzados. Entre esses
desafios e barreiras à entrada, como a falta de um driver
do Windows, o JDF teve uma adoção mais lenta do que
o esperado desde que foi introduzido na década de
1990.

No entanto, as especificações JDF e Job Messaging
Format (JMF) podem ser aproveitadas para implementar
um ADF e aumentar a eficiência e a visibilidade da
produção de impressão. JMF, o protocolo de
comunicação usado em um fluxo de trabalho JDF, está
integrado no rastreamento de trabalho e na plataforma
de visibilidade da Solimar, SOLitrack. É um "molho
secreto" da Solimar e um componente crucial para
energizar o JDF. A combinação permite que os sistemas
de hardware e software de produção em um fluxo de
trabalho JDF se comuniquem com componentes de
gerenciamento e controladores de sistema, permitindo
visibilidade em tempo real e troca de dados.

A falta de visibilidade é uma fonte de angústia em
ambientes de produção mal automatizados. Uma visão
holística do chão de fábrica é essencial para o
gerenciamento que precisa gerenciar os custos de
estoque, taxas de mão de obra e faturamento com

precisão e no prazo. No lado da produção, a visibilidade
é necessária em um nível mais granular, desde saber
quando um trabalho chegou, seu status, o que precisa
acontecer antes de chegar à prensa, até quando está na
prensa e quando. está terminando e quando for lançado
pelo correio.

É aqui que as comunicações JDF / JMF com os
parceiros estratégicos da Solimar fazem uma grande
diferença; permite que nossos usuários coletem dados
de tinta e mídia após a execução do trabalho e os
enviem ao sistema, permitindo que os gerentes de
produção auditem e comparem o que foi estimado com
o que receberam. Esses dados fornecem informações
precisas sobre os custos reais de funcionamento.

Agora, essa fórmula
energética deve começar a
somar! A Solimar triunfa
sobre as limitações
históricas do JDF com nossa
experiência integrada em
PDF e JDF. Passamos os
últimos 30 anos
desenvolvendo nossas
soluções para criar fluxos de
trabalho automatizados e
rastreamento automatizado
que trazem eficiência às
organizações de impressão.
Nossos clientes estão
sempre buscando maior
eficiência e produtividade, e

as soluções da Solimar oferecem suporte a eles e a
seus sistemas legados em automação para atender a
essas metas.

QUAL SOLUÇÃO É A CERTA PARA VOCÊ?
Quando se trata de escolher a solução certa para o

levantamento de documentos Factory Automat, você
tem três opções: você pode terceirizar, comprar uma
solução pronta para usar ou construir você mesmo um
sistema. A terceirização pode ser uma opção acessível;
no entanto, é importante observar que o gerenciamento
da produção é frequentemente visto como um centro de
custo em vez de um centro de receita, pressionando as
organizações a serem mais lucrativas. Uma solução
desenvolvida internamente requer uma equipe
altamente qualificada e geralmente significa que a
funcionalidade é limitada.

A visibilidade com a capacidade de rastrear e relatar
cada processo em tempo real torna o ADF parte
integrante de um ambiente de produção de impressão
eficiente e automatizado. Embora a mudança de
automação tenha sido adotada, ainda há muito espaço
para as organizações desenvolverem suas fábricas de
documentos para substituir modelos desatualizados de
gerenciamento e rastreamento de informações.



A
Kongsberg Precision Cutting

Systems (Kongsberg PCS)

anunciou um novo acordo de

colaboração com o provedor de

software PrintFactory, para

fornecer um conjunto de

aplicativos de produção integrados feitos sob

medida para as mesas de corte inovadoras da

Kongsberg.

PrintFactory é um conjunto de aplicativos de

produção para a indústria de impressão e

acabamento que consiste em um software de

fluxo de trabalho que gerencia tarefas

repetitivas usando aplicativos de rede,

ferramentas inteligentes e instruções XML para

aumentar a velocidade de produção.

O novo software embutido inclui vários

recursos específicos para usuários Kongsberg,

incluindo: Capacidade de exportar arquivos

compactados como JDF (Job Definition

Format) para corte; Suporte a código QR para

fluxos de trabalho automatizados em

Kongsberg IPC; movimento para a primeira

marca de registro para produção automática e

orientação correta da lima para corte; e o nome

do substrato é incluído no arquivo de corte

para a função "Material is key" no IPC.
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A B Graphic International (ABG) continua experimentando forte
demanda por sua tecnologia de acabamento de impressão, apesar dos
desafios generalizados causados por problemas de cadeia de
suprimentos e pandemia, incluindo escassez de peças além de seu
controle. Todas as empresas tiveram que escolher criteriosamente seu
caminho através do impacto do COVID-19 e a ABG, não sendo
diferente, manteve o ímpeto através de uma combinação de
investimentos planejados e priorização da inovação, ambos
considerados fundamentais para a continuidade de sua trajetória.
crescimento.
Seguindo um plano estratégico agressivo de 5 anos, nos últimos 12
meses a ABG empreendeu uma série de iniciativas importantes, a
última das quais é a criação de uma nova unidade de manufatura em
sua sede na Alemanha para fabricar especificamente seu módulo.
Sistema de embelezamento digital DigiJet.

Kongsberg anuncia nova

colaboração com PrintFactory

A B Graphic mantém forte
crescimento de vendas
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A
Kodak anunciou um novo
sistema de impressão
digital revolucionário,
bem como adições
inovadoras à sua ampla
gama de soluções offset

e digitais.
O novo sistema de impressão digital

Kodak Ascend é uma solução para
gráficas comerciais e provedores de
serviços digitais que desejam ter
sucesso nos crescentes mercados de
embalagens e varejo / POS. É o
primeiro sistema eletrofotográfico (EP)
projetado para imprimir e substratos
de comprimento longo e alto peso
com CMYK atraente e de margem
alta, bem como relevos de folha de
passagem única suaves, com uma
taxa de transferência de até 572
metros quadrados / hora e um
comprimento de folha de até 122 cm.
Com o novo sistema de impressão,
as impressoras oferecem impressão
reciclável sustentável usando tinta
seca KODACHROME, que é
ecologicamente correta e
classificada para contato indireto
com alimentos.

Por meio do Prinergy On Demand
Access, a Kodak apresenta uma
expansão econômica de sua
plataforma Prinergy On Demand
baseada em nuvem. A nova solução
SaaS oferece conectividade total

para sistemas de impressão digital,
segurança apoiada pelo Microsoft
Azure e escalabilidade da
plataforma Prinergy On Demand.
Inclui comprovação, gerenciamento
de cores, gerenciamento de
arquivos, backup e roteamento,
além da funcionalidade integrada do
sistema de portal de provas remotas
Kodak Insite para envio de arquivos,
colaboração remota de clientes e
aprovações online.

O verniz digital Kodak Prosper é
um verniz à base de água exclusivo
que pode ser injetado como um spot
ou revestimento de superfície em
embalagens impressas usando os
sistemas de impressão a jato de
tinta Kodak Prosper S Series ou
Kodak Prosper Plus. O verniz digital
Kodak Prosper ecologicamente
correto pode ser aplicado em
perfeito registro com os elementos
do design e cria uma camada
protetora fosca que oferece
resistência ao atrito e à água em
aplicações de embalagens de papel.

O aplicativo Kodak Mobile CTP
Control é um aplicativo que permite
o controle remoto e o monitoramento
de até 10 Kodak CTPs, reduzindo a
dependência de mão de obra no
local para gerenciar trabalhos em
fila, informações de status e muito
mais.

Kodak apresenta novos produtos
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O
desenvolvimento
da humanidade
e a evolução da
imprensa
caminharam de
mãos dadas. Um

avanço tecnológico que marcou
um marco e sem o qual o
mundo atual em que vivemos
não seria compreendido. Por
este motivo, a Canon celebra
este ano o Dia Internacional da
Impressão recolhendo 4
curiosidades históricas que
mostram que as "primeiras
impressões" nem sempre são
corretas, com falsos mitos ou
equívocos que consideramos
reais.

GUTENBERG INVENTOU A
IMPRENSA, NO FOI?

Ao contrário do que você possa pensar, Gutenberg
não inventou a imprensa. Em 11 de maio de 868, 1.145
anos atrás, o chinês Wang Jie já autorizava a
impressão e distribuição do Sutra do Diamante, o livro
impresso mais antigo conhecido, que foi impresso
quase 600 anos antes da Bíblia de Gutenberg. O Sutra
do Diamante não é o primeiro texto impresso na
história, mas é o mais antigo que sobreviveu até hoje. A
resposta correta é que a invenção do ourives alemão
Gutenberg foi a tipografia moderna de tipos móveis.

AS IMPRESSORAS TÊM MUITA HISTÓRIA, NÃO É?
Embora pareça que as impressoras estão conosco há

muito tempo, elas não estão. É verdade que o
desenvolvimento desses equipamentos começou em
1940, porém, o primeiro modelo elétrico foi lançado em
1953. Só na década de 70 é que finalmente chegou ao
mercado a primeira impressora a laser da história,
embora ainda sem cor e nada acessível  para todos os
bolsos. E será na década de 80, quando surgirão,

graças à Canon, a primeira
impressora pessoal do
mundo com cartuchos
substituíveis.

LIVROS SEMPRE SÃO
LANÇADOS EM CORRIDAS,
CERTO?

Não é mais necessário
lançar grandes tiragens,
existem atualmente
soluções que permitem aos
editores produzir livros "a
pedido" ao gosto do
consumidor. Essas
impressoras de última
geração dão a editoras e
livrarias a possibilidade de
redução de estoque, pois
permitem a impressão sob
demanda em no máximo

48 horas. A Canon, por exemplo, possui a impressora
Variopint iX que com esta tecnologia revoluciona o
conceito de livros físicos e permite produzir de forma
mais sustentável, atender às atuais demandas de
customização e encurtar tempos, imprimindo quase em
tempo real.

O JORNAL MAIS ANTIGO DO MUNDO FECHOU HÁ
MUITO TEMPO, NÃO É?

Em 1656, o jornal mais antigo da Europa, o "Opregte
Haarlemsche Courant", foi lançado na Holanda. Agora o
meio é conhecido como Haarlems Dagblad e ainda está
sendo publicado em papel!

Essas curiosidades mostram que as aparências às
vezes enganam. O certo é que a história continua e a
impressão continua a evoluir para o conceito de
"impressão inteligente". A impressão está cada vez
mais inteligente, o papel é utilizado de forma mais
eficiente e permite a integração dos processos de
gestão da informação graças às soluções em nuvem e
às ferramentas de trabalho colaborativas.

A Canon celebra o Dia

Internacional da Impressão 

com 4 curiosidades históricas
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A
Ricoh Espanha foi premiada com o

prêmio 'Global Growth Worldwide' no

evento anual Partner Summit, que fecha

o Liferay Vision realizado há poucos

dias. A Liferay, fornecedora da

plataforma de código aberto líder para a

criação de experiências digitais na web, móveis e

conectadas, reconheceu a empresa de tecnologia

japonesa pelo notável crescimento que experimentou

nos últimos tempos em todo o mundo, seu

excepcional esforço ao nível de marketing e vendas,

além de excelente atendimento ao cliente. A Ricoh

Espanha desenvolve, a partir de seu centro de

competência digital, projetos Liferay para clientes em

toda a Europa. Uma equipa composta por mais de 50

consultores e especialistas que têm acompanhado

empresas líderes do seu sector para melhorar a sua

experiência digital para clientes, utilizadores,

cidadãos, estudantes e colaboradores. O

desenvolvimento de aplicativos é uma das linhas de

negócios que sustentam a gama de soluções digitais

da Ricoh e, pelo quarto ano consecutivo, cresceu

mais de 50%, aumentando sua presença nos setores

público e privado.

A empresa chinesa Tomato Cloud Technology

encomendou 10 novas impressoras jato de tinta

digital Fujifilm Jet Press 750S. A empresa já tinha

quatro impressoras Jet Press 750S em suas

instalações, e com essas dez chegando no próximo

ano, ela se tornará a maior usuária de Jet Press em

todo o mundo até o final de 2022. Uma cerimônia de

assinatura foi realizada em junho com a Fujifilm and

Tomato Cloud Technology em a exposição China

PRINT 2021.

Com alta produtividade e excelente qualidade de

imagem, a impressora digital jato de tinta à base de

água da Fujifilm tem obtido enorme sucesso em todo

o mundo, tanto na impressão comercial quanto na

impressão de embalagens. Desde a sua criação em

2011, já foram realizadas mais de 250 instalações.

Ricoh recebe

prêmio Liferay

de Parceiro

Global do Ano

Fujifilm ganha o maior contrato de Jet Press da história



17 LaPrensaLaPrensaPRINTPRINT

A
ExpoPrint & ConverExpo Latin America

vai encerrar o ano de 2021 com

excelentes resultados. A quatro meses de

abrir suas portas, o maior evento de

impressão das Américas ultrapassou os

85% de seu mapa preenchido por

empresas de todos os portes e todos os cantos do

mundo. O número de pré-inscritos em visitantes está

acima do registrado no mesmo período na comparação

com a última edição, também mostrando a vontade do

setor em ver ao vivo as soluções mais transformadoras.

Este número comprova a força da feira e que ela de

fato será o grande encontro global da indústria no ano

de 2022. Os expositores estão preparados para

apresentar novidades em equipamentos, softwares e

insumos que ainda não foram apresentados em

eventos presenciais. São quase 3 anos de

tecnologias transformadoras que serão apresentadas

com exclusividade de 5 a 9 de abril no Pavilhão Verde

do Expo Center Norte, em São Paulo.

Jorge Maldonado, diretor da ExpoPrint &

ConverExpo Latin America, fala das expectativas para

a feira: "Sabemos que muitos fornecedores

guardaram até agora suas novidades e que muitos

empresários estão esperando este momento para

poder comparar as soluções e fechar negócios. Então

estaremos em abril no grande palco de reencontro da

indústria".

Ismael Guarnelli, presidente da APS Eventos

Corporativos, relata o trabalho desenvolvido até aqui

e projeta os próximos meses: "Alcançar esta

ocupação nos deixa muito animados pois comprova

que a ExpoPrint & ConverExpo será histórica.

Estamos reunindo uma enorme diversidade de

expositores, que resultará em uma oferta incrível ao

visitante. Sem dúvidas, o profissional do setor

encontrará absolutamente tudo o que busca ao

transitar pelos nossos corredores".

A ExpoPrint Latin America é uma iniciativa realizada

pela Afeigraf (Associação dos Agentes de

Fornecedores de Equipamentos e Insumos para a

Indústria Gráfica) e a ConverExpo Latin America é

uma realização da ABFLEXO/FTA-Brasil (Associação

Brasileira Técnica de Flexografia e Conversão

Digital). A organização é da APS Eventos

Corporativos. A credencial de visitante já pode ser

feita de forma antecipada e gratuita em:

www.expoprint.com.br/visitar

ExpoPrint & ConverExpo 

Latin America fecha ano 

com saldo positivo
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A
Canon acaba de anunciar uma otimização do

sistema de detecção para sua impressora digital

colorida imagePRESS C10010VP. Além de

monitorar a qualidade da imagem, esse sistema

detecta automaticamente imperfeições nos

códigos de barras impressos, códigos QR e dados variáveis,

como caracteres alfanuméricos em números de série e

códigos postais, bem como alguns símbolos tipográficos.

O sistema de detecção da imagePRESS C10010VP

examina cada página impressa em busca de manchas, como

arranhões e sujeira na mídia. Os clientes podem automatizar

o sistema para verificar todas as páginas, enviar as com

defeito para a bandeja de saída e reimprimi-las

automaticamente para uma saída perfeita sem comprometer

a produtividade ou rejeitar as páginas sem reimprimir. Outra

possibilidade é que a operadora simplesmente receba um

registro das páginas que não atendam aos padrões de

qualidade previamente definidos.

Os clientes podem configurar controles automáticos em 32

áreas de uma imagem e 30 áreas de uma página

transacional, incluindo quaisquer dados variáveis. E como

uma garantia adicional, os dados impressos também podem

ser verificados em relação aos dados de referência em um

arquivo CSV, decodificando o código de barras ou código QR

e verificando se ele corresponde aos dados mestre.

A Canon acaba de lançar a nova Unidade de

Detecção para sua série imagePRESS C910 de

impressoras digitais coloridas, em resposta à

crescente demanda do mercado por recursos de

automação aumentados. Esta opção permitirá que

impressores comerciais e departamentos de

impressão internos obtenham a máxima qualidade

de impressão em menos tempo e sem intervenção

manual do operador.

Esta unidade incorpora dois sensores, um de

contato e espectroscópico, evitando a necessidade

de calibração manual, uma tarefa demorada.

Esses sensores monitoram o registro frontal e

traseiro e o tom de cor de cada imagem, antes e

durante a impressão, ajustando-se

automaticamente às configurações do trabalho da

primeira à última folha, independentemente do

conhecimento do operador. Este ajuste em tempo

real, em relação à mídia impressa, é uma adição à

calibração de cores de alto nível que é realizada

usando o tecnologia  Multi DAT integrada. (Multi-

Density Adjustment Technology), que permite que

ajustes instantâneos sejam feitos para se adequar

a um patch ou marca impressa na correia de

transferência de imagens.

EFI traz inovação inteligente com a nova plataforma EFI Fiery
A Electronics For Imaging anunciou seu passo mais recente e
avançado em sua solução Digital Interface Server (DFE) - a nova
plataforma EFI Fiery FS500 Pro, que ajudará os fornecedores de
impressão a enfrentar os desafios de tempos de execução mais
curtos, tiragens mais curtas, tempos de resposta mais rápidos,
pessoal menos experiente, padrões de segurança mais elevados e
necessidade de redução de custos. A nova plataforma Fiery DFE
traz inovação para um ampla gama de impressoras digitais novas e
de última geração para impressão em escritórios, comerciais, na

fábrica, embalagens e têxteis. A plataforma Fiery FS500 Pro apresenta cinco áreas principais de inovação: Processamento de tarefas
mais rápido; tempo de resposta mais rápido para tiragens curtas; impressão mais vendável e menos desperdício; cores de marca mais
precisas; e segurança avançada.
O FS500 Pro permite uma integração rápida e fácil ao pacote EFI IQ de aplicativos em nuvem que conecta pessoas, processos e
dispositivos de impressão para permitir melhores decisões baseadas em dados para empresas de impressão.

A Canon atualiza a série

imagePRESS C10010VP

A Canon adiciona uma

nova unidade de detecção

à série imagePRESS C910
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A Grafotronic, fornecedora de equipamentos de acabamento
digital, está experimentando um forte crescimento e está
investindo pesadamente na capacidade de produção global
para atender às demandas da indústria. Esses investimentos
incluem capacidade de produção adicional, quase o dobro,
nas instalações de fabricação existentes em Varsóvia e estão
seguindo as contratações de alto nível feitas no início deste
ano.
Com estes investimentos, a Grafotronic prevê uma melhoria
ainda maior dos seus curtos prazos de entrega no mercado,
aumentando significativamente a capacidade de produção.
A nova unidade de manufatura da Grafotronic será um

elemento-chave para apoiar o crescimento que a empresa
está experimentando.

A
VS Gráfica Expressa, tradicional empresa

sediada em Sarandi (RS) e que atua no

segmento de comunicação visual,

conviteria, brindes, impressos publicitários

e corporativos, está anunciando um novo

investimento na plataforma Konica Minolta

com a aquisição da AccurioPress C6100.

Fundada em 1991, a gráfica renova sua parceria

com a Konica Minolta para atender ao aumento da

produção, com a crescente exigência de prazo e

qualidade pelos clientes. "Basicamente, foi isso que

nos motivou a investir em um novo equipamento que

fosse mais rápido e com a mesma excelência de

qualidade de impressão, além de atingir gramaturas

de papel maiores", salienta Volnei Foschiera, diretor

da VS Gráfica Expressa, que já possui uma

impressora AccurioPrint C2060L em seu parque

produtivo. 

Em relação ao atendimento comercial e suporte

prestado pela Copyjui, revenda autorizada Konica

Minolta responsável pela região de Sarandi, Volnei

também pontua como um fator diferencial. 

VS Gráfica Expressa amplia com a

aquisição da AccurioPress C6100

Grafotronic cresce em todas as frentes
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A
Xeikon dá mais um passo estratégico

em frente com o anúncio de novas

áreas de inovação. A visão da

Xeikon sempre foi oferecer às

impressoras e conversores um

caminho claro e viável para a transformação

digital. Com seu portfólio abrangente e uma

série de soluções inovadoras de impressão digital,

a Xeikon está pronta para dar um novo passo. Os

impressores e conversores estão procurando

soluções que contribuam para o crescimento dos negócios,

ajudando-os a fornecer produtos criativos e da mais alta qualidade para

atender às demandas dos consumidores em constante mudança. Os pedidos online

aumentaram a necessidade de automação, controles de cores de alta qualidade e

velocidades de produção mais ágeis. A oferta digital ampla e inovadora da Xeikon, seu conhecimento de tecnologia digital

e sua ampla experiência de trabalho com empresas que estão fazendo a transição para o processo digital tornaram a

Xeikon um aliado para aquelas empresas que buscam proteger o futuro de suas atividades de manufatura. 

As inovações da Xeikon incluem a introdução de novos produtos em diferentes aspectos do fluxo de trabalho de

produção de impressão, tais como: Tecnologia de Toner Seco Xeikon Cheetah 2.0; Tecnologia de jato de tinta UV

Panther 2.0; Série Label Conversion Unit (LCU); Xeikon (Serviços Comerciais) XBS; Xeikon (Serviços de desempenho)

XPS; Xeikon (Color Services) XCS; e expandir os recursos do fluxo de trabalho do X-800 para aprimorar ainda mais a

gama de aplicações potenciais.

A Epson anuncia uma ampla colaboração com Usain Bolt, o homem mais rápido do

mundo na Europa. O oitavo medalhista de ouro olímpico e amplamente considerado

o maior velocista da história, Usain Bolt, será o rosto de uma grande campanha

publicitária para as impressoras sem cartucho EcoTank da Epson.

Usain protagoniza uma campanha publicitária na TV para o EcoTank da Epson,

bem como aparições em outdoors , anúncios online e banners em sites, em cartazes

para pontos de venda nas principais lojas e centros comerciais e nas redes sociais da

Europa. Usain demonstrará com sua naturalidade habitual que, com as impressoras EcoTank da Epson, podemos

literalmente dizer "Relaxe" por até três anos, graças à impressão sem complicações e sem cartucho.

A campanha também destacará como o serviço de assinatura e entrega de tinta Epson ReadyPrint permite que

os clientes economizem até 90% em custos de impressão, com tinta entregue diretamente em sua porta antes

que acabe.

Xeikon para a digitalização

total da produção de impressão

Epson e Usain Bolt assinam acordo de colaboração



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

Printing Machinery Co., Ltd é uma empresa

centenária. Em 1924, o Sr. Wang Rongxing

estabeleceu a Shanghai Yongxing Machinery

Plant em Xangai.

Em 1940, os sucessores de Wang, Wang

Chuanyou e Wang Chuanfa, estabeleceram a

Shanghai Dechang Machinery Plant com 600

dólares de prata. Após a fundação da Nova 

China, a empresa mudou-se e se expandiu

várias vezes antes de ser renomeada

rebautizada como Shanghai No.4 Printing

Machinery Plant em 1965. Desde a reforma e

inauguração, com o apoio do então prefeito de

Xangai Zhu Rongji, Shanghai YAWA A Printing

Machinery Co., Ltd foi fundada com Hong Kong

TAI KONG Trading Co., Ltd. em 1988. É

também a primeira joint venture na indústria de

máquinas de impressão na China. O ano de

2015 é o primeiro ano em que YAWA retorna a

zero, avança e inicia um novo capítulo.

As máquinas incorporam componentes padrão de

fabricação internacional, como tecnologia elétrica

e eletrônica em motores e dispositivos da

Siemens, software da Schneider, sensores da

Panasonic e OMRON, bombas da Becker, etc.

líder em pós-impressão

AUTOMATIC DIE CUTTING MACHINE WITH STRIPPING 

MODELO 1060 S

AUTOMATIC CON STRIPPING/ FOIL STAMPING 

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

DOBRADORA COLADORA AUTOMATICA        MODELOS: LG800 / LG1100

sharedrisk@sharedrisk.es

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es
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A
Xeikon anunciou o VariOne, uma nova

ferramenta de geração de dados variáveis

para o front-end digital Xeikon X-800. Este

software integrado inovador pode gerar e

imprimir imediatamente designs criativos

exclusivos com base em uma imagem ou

gráfico vetorial, aplicando uma miríade de padrões

complexos. O VariOne da Xeikon é um verdadeiro

diferenciador e foi desenvolvido e projetado para

agregar valor e beneficiar gerentes de marca,

designers, ilustradores, impressores, conversores e

consumidores. VariOne oferece máxima flexibilidade e

potencial para imagens variáveis.

Com o Xeikon VariOne, a imagem personalizada

pode ser automatizada no processo de impressão. A

funcionalidade do software cria seleções aleatórias,

de zero a milhões. Este aplicativo de dados variáveis

oferece variações e usos ilimitados. O que o torna

único é a rapidez do processo. A VariOne pode

processar, formatar e imprimir imediatamente designs

criativos exclusivos com padrões variados usando

elementos aleatórios e a mais ampla gama de

combinações de cores. Crie designs dinamicamente

em minutos em vários padrões exclusivos. Esta

inovação representa um avanço e muda

completamente as regras do jogo.

A vantagem do VariOne reside na total exclusividade

de cada design, que pode ser baseado em banco de

dados ou criado aleatoriamente a partir de imagens

vetoriais ou de bitmap, criando designs novos e

incomuns com milhões de formas, estilos e efeitos

surreais. . Os proprietários de marcas poderão

aproveitar esta oportunidade em vários setores com

diferentes aplicações para revistas de moda,

catálogos de varejo, marketing de informação turística,

materiais promocionais e competições para clubes de

futebol e cinema populares, bem como aplicações de

embalagens e etiquetas de alta qualidade.

Xeikon anuncia VariOne
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Expositores e visitantes destacam

FESPA Digital Printing como

momento de retomada da indústria

A
FESPA Digital
Printing comprovou
que é o grande
evento da indústria e
ficou marcada como
o momento de

retomada do setor. Isso foi visto
na qualidade dos 14.307
visitantes que passaram pela feira
e nas soluções apresentadas por
mais de 100 expositores e
centenas de marcas.

Esta efervescência é prova de um mercado forte e pronto
para seguir em frente, superando todos os desafios. Durante
quatro dias, empresários se reuniram para conhecer as
novas tecnologias de impressão, visualizando como deixar
sua empresa mais eficiente e lucrativa, e também
conseguindo trocar informações e aprender nas iniciativas
técnicas trazidas pela feira.

O diretor da feira Alexandre Keese trata dos pontos que
fazem da FESPA Digital Printing um momento memorável:
"Acredito que a realização da feira tem três pilares essenciais
que descrevem seu sucesso. O primeiro é a APS e a força de
seu time, que trabalhou 100% empenhada para realizá-la e
abrir as portas. Na sequência todos os expositores que desde
o primeiro momento vieram de coração aberto, com estandes
lindos e bem preparados, mostrando novas tecnologias,
aplicações, oportunidades de inovação. E por último e super
importante o público que desde o primeiro momento entrou
no evento e veio vivenciar o poder da impressão digital. Isso
faz da FESPA Digital Printing um grande marco, com novas
oportunidades de negócio sendo geradas a cada instante
pelos expositores e pelos profissionais, e isso tudo será
refletido no nosso mercado, que torna-se mais forte, mais
promissor e cheio de energia".

Os depoimentos de expositores e visitantes são a maior
prova de como a FESPA Digital Printing atendeu e superou
todos os anseios do setor. É o caso de Felipe Sanchez, CEO
da Global Química & Moda, que relata: "A experiência de
participar da FESPA Digital Printing deste ano foi uma das
melhores da minha vida. Entrar nesse pavilhão realmente me
deixou arrepiado. Porque marcou para mim um momento
muito especial: o retorno de eventos presenciais. Pudemos
lembrar o quão importante é esse contato, do quão especial é
a gente estar cara a cara com cliente falando de negócio,
falando de projeto. Para mim foi um marco, a FESPA foi
emblemática, cheia de tecnologia, com público muito
contente de estar aqui presente, um calor humano incrível e
muito, mas muito negócio bom acontecendo. Para mim, uma
das melhores FESPAs que eu já fui até hoje".

Karen Nakamura, gerente de marketing da Konica Minolta,

tem visão semelhante: "Essa
retomada no mercado está
sendo muito boa. E a FESPA
Digital Printing mais uma vez nos
surpreendeu. O público
realmente participou e veio aqui
nos ver. Nosso estande está
maravilhoso. Estamos atendendo
clientes de todo o Brasil e isso
realmente foi muito bom.
Aproveito para agradecer ao
público que veio nos visitar".

Danilo Ribeiro, gerente de marketing da Mimaki, destaca a
volta aos eventos: "Estávamos com bastante saudade de ter
um evento como este pois gostamos de estar com o cliente e
expor nossos equipamentos. Foi muito legal poder voltar a
estar em uma FESPA e para nós foi muito gratificante, foram
dias bem interessantes na questão de fluxo de pessoas,
movimentação e qualidade das empresas que estiveram aqui
no estande. É interessante ver que durante a pandemia os
empresários estudaram bastante o mercado e os produtos a
ponto de que eles já visitaram o estande sabendo o que
queriam, interessados e com bastante informação. Para nós
foi muito bom, um público bem diferenciado e qualificado".

Nos visitantes, a satisfação em se deparar com uma feira
vibrante, repleta de profissionais e com muitas soluções
transformadoras também foi vista. Gleici Seade, empresária
do ramo de comunicação visual de Marabá (PA), diz: "Somos
privilegiados de poder estar nesta feira maravilhosa.
Fechamos negócios aqui e vamos levar uma grande máquina
para a nossa empresa de comunicação visual, será uma
novidade para os nossos clientes".

Luis Fernando Aguiar, de São Paulo (SP), está iniciando
seu empreendimento e a feira foi essencial para este
pontapé: "Esta foi minha primeira FESPA Digital Printing.
Estou começando a montar uma gráfica digital e a feira está
servindo bastante para conhecer meus próximos passos.
Aqui podemos entender o que o mercado está pedindo e o
que ele precisa, e encaixando com criatividade,
especialmente para o que poderemos oferecer ano que vem.
Este ano estou montando a gráfica e ano que vem estarei
novamente na feira para olhar outras máquinas e outros
produtos. Aqui é muito inspirador". 

Marcos Dias, proprietário de uma gráfica no Rio de Janeiro
(RJ), destaca: "Já visitei várias vezes a FESPA Digital
Printing e sempre procuro estar aqui. Um evento deste
tamanho é de suma importância para quem está na área
participar, buscar conhecimento e conhecer as novidades.
Quem está aqui leva esta experiência para o resto da vida.
Cada estande que a gente passa vamos aprendendo mais e
vendo máquinas novas".
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Marcelo Souss, diretor da Alltak

Mais uma vez a participação da Alltak na
FESPA foi um sucesso. Apresentamos o
estande decor onde levamos estampas
novas e tendências de mercado. Fiquei
surpreendido com o público da feira, cada
vez mais profissional. Recebemos clientes do
Brasil inteiro. É o sinal de recuperação que a
gente tem e eu estou muito feliz, saio daqui
satisfeito com gostinho de quero mais. A
Alltak sai sempre satisfeita da FESPA Digital
Printing e eu acredito muito nessa feira,
porque ela é o ponto de encontro do mercado
é onde a gente vê realmente o profissional
visitando, profissional procurando
informação, procurando se profissionalizar e
a Alltak sempre está em sintonia com isso
trazendo aqui para a feira.

Marden Roberto, diretor da Bannerjet

Esse ano foi especialmente diferente.
Primeiro pela decisão que nós tomamos que
foi de vir à feira faltando dois dias antes da
feira e foi fantástico. Nos esforçamos
bastante e tivemos resultados excelentes.
Não esperávamos esse público do jeito que
foi nem a quantidade de venda que
aconteceu aqui dentro do nosso próprio
estande, foi fantástico.

Adolfo Cortez, CEO e Founder da

Blips

Participar da feira este ano foi maravilhoso.
Vimos a perspectiva de melhora, a retomada
do mercado. Foi uma feira cheia o tempo
inteiro, os quatro dias lotados. Volta a
esperança de bons negócios e voltamos a
acreditar no mercado. Foi excelente, estou
feliz demais. O que surpreendeu bastante é o
número de negócios. Fechamos negócio o
tempo todo, as pessoas acreditando, fazendo
reserva, foi fenomenal, surpreendeu as
expectativas, só temos agradecimento à
FESPA, consolidamos tudo que a gente
falava e fazia.

Cida Vieira, BM do Brasil

Concluímos a FESPA Digital Printing com
total sucesso. Mais uma vez a BM marcou
presença no principal evento do mercado de
impressão e comunicação visual do Brasil.

Foram 15 equipamentos vendidos,
reencontros e novas parcerias, isto foi o que
colhemos do evento. Agradecemos a
parceria da FESPA Digital Printing, a
presença de nossos clientes, amigos e
parceiros. Foi um enorme prazer receber
todos!

Marcos André Brambatti, diretor

comercial da BR Group

A participação na FESPA Digital Printing
esse ano nos surpreendeu, foi além das
nossas expectativas. Foi um alto volume de
negócios que tivemos. Estamos vendo um
público que veio para cá bem motivado,
clientes dispostos a fazer negócio, então
acredito que a feira foi um marco importante
para nossa retomada.

Fabiano Peres, gerente de Vendas

Indiretas da Canon do Brasil

O balanço que faço da feira é extremamente
positivo e eu diria até surpreendente porque
desde a abertura para eventos eu vim
acompanhando as feiras, e na minha opinião
essa teve a maior atratividade do público.
Para nós está sendo uma surpresa incrível.
Vamos fazer muitos contatos e isso nos
anima para esse ano e também para o ano
que vem, com a expectativa ainda maior que
a retomada vai sim acontecer e o mercado
gráfico está pronto para começar a investir
novamente, para começar a crescer
novamente. E a retomada a gente está vendo
aqui, está vendo agora nesse evento que nos
deixa cheio de esperança e de motivação
para continuar trazendo mais tecnologia,
mais soluções, mais produtos e mais
oportunidades ao mercado gráfico.

Alex Falcão, diretor da

ComunidadeWEB

Para a ComunidadeWEB é um prazer estar
na FESPA Digital Printing, porque a gente
gera novos negócios e faz um grande
network. As pessoas que conhecem nosso
trabalho vêm tirar foto com a gente aqui e isso
é um resultado muito bacana. Já estamos
confirmados e preparados para a ExpoPrint &
ConverExpo 2022 e também se preparando
para a FESPA Digital Printing 2023.

Gabriela Dias, CEO da Cristal e

Cores

É nossa primeira feira e para a gente foi
surpreendente. Tivemos muitas visitas,
trouxemos uma linha nova de chapa que
estamos fabricando agora, marmorizadas e
peroladas, e mostramos o acrílico aplicado
na prática para que as pessoas
conseguissem visualizar o que pode ser feito
com o material. Levamos ideias para criar
um mundo de possibilidade aos novos
empreendedores. E é isso que a FESPA
traz, possibilidade de novos negócios e
novos entrantes no mercado.

Lázaro Ramos, Consultor de Negócios

na Diskprint

Decidimos expor na feira há poucos meses
do evento. Acreditávamos que seria uma
janela para a América Latina, mas
subestimamos o evento, pois, na verdade,
nos foi aberto um grande portal para o
mundo todo. O número de visitas foi muito
grande e muito qualificado no nosso stand.
Todas as expectativas foram superadas:
visitas, leads e vendas. 
Agora começa outra grande missão de
atender o pós-feira. O profissionalismo da
organização e o respeito com que fomos
tratados, somados aos resultados
alcançados nos encoraja a participar de
outros eventos como esse. Nosso mercado
mostrou a sua resiliência e o poder de se
reinventar, em situações tão externas. Um
viva à FESPA!

Elisandro Piva, diretor da DSI

A FESPA Digital Printing para nós foi
surpreendente. Foi um momento para
reencontrar amigos, clientes e equipe
comercial. O público surpreendeu, tivemos
uma participação muito bacana e que além
de ser uma participação acabou se
convertendo em negócios. Então saímos da
FESPA Digital Printing muito satisfeitos com
o resultado. Foi bom para nós retomar esses
encontros presenciais e eu aproveito a
oportunidade para colocar nossa equipe à
disposição para continuar conversando
sobre equipamentos para poder escolher a
melhor opção.

Depoimentos de expositores que fizeram

parte da FESPA Digital Printing
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Luiz Pinage, CEO da Due Laser

Participar da FESPA Digital Printing foi
excelente. Estávamos esperando por isso há
dois anos. Superou muito nossas
expectativas em todos os sentidos, tanto de
público, negócio, contatos, quanto vendas
em si. Foi muito boa em todos sentidos que
a gente esperava, superou as expectativas.

Ricardo Pi, diretor geral da Durst

Brasil

A FESPA Digital Printing realmente superou
todas as expectativas. A gente esperava sim
ter um bom público, sabíamos que muitos
clientes estavam ansiosos para poder
reencontrar o mercado e conhecer novas
tecnologias, mas eu confesso que o público
surpreendeu: todos os dias nós tivemos um
público excelente não só em quantidade,
mas como também qualidade, com as
pessoas que eram dispostas a falar sobre
negócio e isso foi muito bom. 
Evelin Wanke, Diretora de Vendas da

Epson

O balanço da feira foi muito positivo. Foi um
evento super importante para reconectar o
mercado. Vimos como o público estava
carente deste contato presencial. E todos os
cuidados foram tomados, todo mundo muito
confortável em fazer a visita. O público,
como sempre, foi muito qualificado. A gente
gosta de participar da FESPA Brasil
justamente porque a gente tem um público
qualificado que vem interessado em
tecnologia, então as interações são muito
ricas, tanto para a Epson como para o
consumidor final. Temos clientes
interessados em novas tecnologias, nosso
desenvolvimento de mercado está a mil.
Estamos à disposição dos clientes para
contribuir com essa retomada que está
acontecendo e já é realidade. 

Danilo Munhos, marketing & vendas

da Gomaq, representante da Riso

Gostamos muito dos resultados porque a
gente sente que o público que veio foi um
público mais seleto, que veio buscar
soluções e produtos voltados para a gráfica
e em acabamentos. Então para nós o
balanço da feira é muito positivo, estamos
com o pipeline bem consistente para fazer
muitos negócios nos próximos meses.

Heberto Pachón, diretor da Imidia

A FESPA Digital Printing foi uma grata
surpresa pelo movimento além do esperado,

mostrando que estamos retomando nossas
vidas e por sua vez os negócios.
Percebemos que o público que visitou a
FESPA estava em busca de novos
segmentos de negócios com demandas
voltadas a soluções digitais tanto no
segmento de rótulos como impressão UV.
Este evento abriu novos negócios
principalmente para as novidades que
apresentamos como impressão UV para
personalização. Estamos felizes por esta
retomada.

Israel Kenan, Country lead at Kornit

Digital - Brazil

Tivemos uma excelente feira com excelentes
visitas. São clientes procurando informação,
querendo saber sobre a tecnologia única que
temos. Tivemos muitas visitas de grandes
marcas querendo saber sobre o conceito da
cor de impressão, como montar uma fazenda
de impressão. Tivemos uma bela e grata
surpresa, porque é um público que está
realmente interessado na solução.

Marcelo Gonçalves Santos, diretor da

Max DTG

Foi bem prazeroso estar na FESPA Digital
Printing porque aproveitamos a oportunidade
de participar para apresentar aos nossos
clientes as novas tecnologias da marca DTG,
em que conseguimos imprimir em vários
substratos como camisetas, tecido, copos de
vidros, tudo em impressão digital. Os clientes
gostaram, fecharam negócios e vão alcançar
sucesso, porque o sucesso é de todos. O
movimento foi muito bom mesmo, estamos
contentes com o resultado.

Sergio Bertarelli, diretor da

PSG/Traço & Cromia

Nessa feira nós estávamos receosos sobre o
comparecimento dos visitantes, mas superou
nossa expectativa e foi superior às feiras as
quais participamos anteriormente. Posso
dizer que foi a melhor feira que participamos,
vendemos algumas máquinas na feira e
temos outras alinhadas.

Michelle Fernandes, Supervisora de

Marketing da Roland DG

Para nós da Roland DG foi uma surpresa
participar da feira esse ano. Estávamos sem
feira há mais de um ano e foi surpreendente
o número de visitação que essa feira trouxe
para a gente e para os outros expositores
também. Estamos surpresos com a

quantidade de visitação e principalmente
pelo fato de termos muitas pessoas com
poder de decisão. Foi um público bem
segmentado e estamos bem felizes com as
visitas e com o resultado que estamos
levando para casa.

Michell Dornelo, gerente de vendas da

Visutec

A Visutec estava com grande expectativa
sobre a edição 2021 da FESPA e com
certeza essa edição tem sido um sucesso,
pelo retorno das feiras após quase dois anos
e o retorno do público em massa. O mais
interessante é que são pessoas de
diferentes estados, diferentes cidades
espalhadas pelo Brasil que estão presentes
aqui na feira prestigiando os trabalhos, os
equipamentos e todo o atendimento que nós
estamos oferecendo.

Alexandre Paschoalino, diretor da VP

Máquinas

Participar da FESPA Digital Printing é
sempre muito gratificante para nós da VP
Máquinas, tanto pelas vendas feitas na feira
como também na parte de clientes que vem
nos visitar. Para nós é uma feira muito
importante, especialmente esta que está
sendo esperada há quase dois anos. Então
para nós a feira foi muito boa.

Walter Tolosa, gerente geral da

WiPrime Brasil

Em primeiro lugar estamos muito felizes em
voltar a ter eventos como a FESPA Digital
Printing, isso é realmente o marco dentro do
nosso negócio, porque pode significar a
retomada dos negócios. Então estamos bem
felizes, a feira está com bastante visitação,
negócios e visitação bem profissionais, então
realmente ficamos bem satisfeitos. 

Wagner Roque, gerente de produtos

da Xerox

Para a Xerox foi muito importante essa
participação por conta da expectativa que
tínhamos de um retorno do mercado. Foi
surpreendente a presença do público,
especialmente um público muito qualificado
que veio exatamente buscar novas
informações, lançamentos. Isso para a Xerox
casou muito bem porque tínhamos uma
demanda reprimida de mostrar novos
lançamentos, especialmente com foco em
cores especiais que é uma motivação desta
feira.
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Alaine Conceição De

Oliveira, proprietária da

loja Universo dos Brindes,

de Mesquita (RJ)

Todo ano visito a FESPA Digital
Printing e estou achando a feira
muito interessante. Foi um ano
muito complicado para todos nós
e agora estamos com uma
esperança muito grande que em
2022 a gente possa retornar com
força total. 

Carlos Eduardo, empresário

de Campinas (SP)

Eu gostei mais uma vez. Não é a primeira vez que venho, e vim buscar
mais informação do que está acontecendo de novo, procurando
conhecer alguns equipamentos novos, estava interessado em algumas
marcas, e me atenderam muito bem no que eu estava querendo. Vou
sair com as minhas dúvidas sanadas que é o mais importante. E
estamos esperando que tudo prospere.

Felipe Maia, diretor da Mídia Digital, de Natal (RN)

Estar na feira é sempre muito bom para desenvolver nossas empresas
e acompanhar o mercado, saber o que está vindo no futuro e
precisamos estar sempre preparados para estar acompanhando todo o
mercado. É isso o que a gente mais procura. É muito bom voltar tudo
isso, voltar toda energia, voltar com esse clima é ótimo. É voltar a
fazer negócios e equalizar a nossa empresa para seguir se
desenvolvendo. 

Gabriele do Vale, consultora de vendas, e Rogério Maluf,

diretor do Shopping das Impressoras, de São Paulo (SP)

É a primeira vez que venho na feira, trabalhando há dois anos no
mercado gráfico. Para mim foi muito bom, porque eu pude conhecer
uma diversidade grande de profissionais e de marcas área gráfica e
com certeza agregou muito no meu portfólio.
Já há um bom tempo eu participo da feira e esse ano está sendo algo
sobrenatural, especial demais, porque a feira está com conteúdo,
máquinas novas e isso vem trazendo para nós muita novidade para
levar aos clientes. Então é muito bom estar na FESPA Digital Printing
2021 e muitas novidade virão aí a partir desta data. 

José Luiz Sarmento, proprietário da Helocad Comunicação

Visual, de São Paulo (SP) 

Para mim está sendo ótimo. Eu comecei no ramo gráfico tem em torno
de 5 anos. Foi muito importante estar aqui hoje, inclusive pude
conhecer o Marcelo Giovanelli, que eu acompanhava pelo YouTube.
Ele apresentou as máquinas para nós e isso foi importante. Gostei
muito da FESPA Digital Printing deste ano.

Maicol Souza, CEO da Vivasign Sistemas, de Itajaí (SC)

O que eu vi de mais interessante na FESPA Digital Printing foi esse
grande público, a quantidade de gente e de amigos. Depois de todo

esse tempo parado, estava todo
mundo nessa euforia de poder
ter algo presencial. Vimos
estandes lindos, excelentes
expositores, muitas novidades.
Mas rever todos esses amigos
no mercado foi o mais
gratificante para mim nesta
feira.

Marksuel Carlos de

Moura, empresário e

responsável pelo canal CV

Dicas, de Cocalzinho de

Goiás (GO)

Há muito tempo estávamos esperando por isso. Eu jamais imaginaria
que teria essa proporção. Tem muita gente, muitos encontros que
aconteceram, muita gente com "sangue no olho" e estamos realmente
vivendo isso aqui. Para quem gosta de comunicação visual, área
gráfica, sublimação, passar por esse evento é simplesmente uma
oportunidade inexplicável, a energia disso aqui é muito positiva e foi
muito bom mesmo.

Nayara Tameiros, proprietária da NT Comunicação, de

Paraguaçu Paulista (SP)

Estava na expectativa da feira desde o ano passado. Tivemos que nos
reinventar. É a primeira vez que estou participando, estava com muita
expectativa, com frio na barriga. Hoje tenho uma empresa de
comunicação e gráfica rápida e a tendência é fazer as compras que
tanto sonhamos. Queremos transformar um design em realidade e a
impressão vem junto com isso, pois não adianta um bom design sem
criar uma boa impressão. E a partir do momento que você vê
presencialmente as máquinas trabalhando é fantástico. Você
realmente vive aquilo que a gente só vê nas telas. Quem puder
participar não perca a oportunidade. Mesmo que seja só uma visita, a
mente sempre abre para novos conhecimentos. A FESPA Digital
Printing é uma visão 360, é uma visão muito ampla e vale a pena.

Priscila Oliveira da Silva, proprietária da Gráfica Pritt, de

São Paulo (SP)

A experiência de estar na FESPA Digital Printing foi maravilhosa
porque eu estava esperando isso ansiosamente. Eu conheci muitas
marcas que eu não conhecia e isso vai ser muito bom para minha
empresa. Foi uma experiência bem diferente, antes eu ficava pouco
tempo na feira e desta vez eu realmente aproveitei.

Wagner Camargo, especialista em liderança, de Itajaí (SC)

A FESPA Digital Printing hoje, além de uma fonte de conhecimento, é
uma rede de network, uma troca de experiência e informação. Nós
encontramos amigos, reforçamos nossas amizades, fazemos novas
amizades, isso é muito valioso. A feira está fantástica, é um ponto de
encontro. Muitas pessoas que só tínhamos contato no visual agora
tivemos no presencial. E é um polo industrial, com muitas
novidades e muita tecnologia. É algo que não tem preço.

Depoimentos de visitantes



www.liigo.com.br
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A
EFI lançou uma nova impressora para
grandes formatos, a EFI Pro 30h. Este é
um equipamento com cura em LED,
plana e rotativa de 3,2 metros que
imprime em uma grande variedade de
substratos. É uma impressora que

proporciona diversidade de aplicações, sempre com
alta qualidade de imagem e traz dois aspectos
fundamentais nos dias de hoje: preço competitivo
aliado a benefícios ecológicos.

Uma das características principais do equipamento
é a poderosa combinação da tecnologia de cura
híbrida e por LED da EFI, que ajuda a  suprir o
aumento da demanda por maior qualidade com
tempos de resposta mais rápidos. Também permite
imprimir em substratos novos e exclusivos, como os
de alto valor, que proporcionam para a gráfica
oportunidades de crição únicas e criativas.

"A EFI Pro 30h é ideal para empresas que já estão
no negócio de impressão Uv mas querem elevar a
sua produção a outro patamar e participar de
trabalhos onde o volume é maior e o prazo de entrega
menor", disse Rafael Machado, diretor comercial da
Serilon, distribuidora EFI. "A Pro 30h pode imprimir

com velocidade de até 241 m2/h em mídias rígidas ou
flexíveis e agregar valor a jobs especiais por conta da
cor branca, com impressões até 5 camadas
simultaneamente. É um ótimo custo-benefício",
completou. 

O equipamento permite atualizar ou adicionar
trabalhos de impressão de placa e rolo-a-rolo a
recursos de grandes formatos em quatro cores, mais
o padrão ( Cor ) de branco, para impressões de alto
valor, além de impressão em grayscale de 7 pL com a
tecnologia UltraDrop™. A impressora tem resolução
de até 1200 dpi e uma unidade linear magnética para
melhorar o posicionamento da gota e oferecer uma
maior gama de cores, resultando em uma qualidade
de impressão excepcional.

A máquina garante uma produtividade elevada com
recurso de impressão contínua de placas grandes ou
várias pequenas. A mudança da impressão rígida
para a flexível é rápida e fácil. A Pro 30h também
oferece impressão em rolo duplo proporcionando um
rendimento ainda maior. O equipamento conta com
painéis de LCD, tanto na parte da frente como na
traseira, permitindo o manuseio por apenas um
operador.

EFI Pro 30h alia preço atraente,

alta qualidade de impressão e

benefícios para o meio-ambiente
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COMEÇOS MODESTOS

O
revestimento de veículos deixou de ser
um nicho praticamente clandestino para
se tornar uma técnica amplamente
utilizada para embelezar um veículo sem
o compromisso de longo prazo. Até o
final da década de 2000, o revestimento

de veículos era associado ao uso comercial, com
finalidade única de publicidade. No entanto, entre 2008 e
2011 houve um boom na sinalização de mudança de cor
para uso pessoal, primeiro na Europa e depois nos
Estados Unidos.

Esta técnica não se limita à publicidade ou
personalização, como PPF (película protetora de tinta),
um filme transparente que protege contra respingos e
arranhões, tornou-se um produto muito popular nos
últimos anos.

RÁPIDO OU FURIOSO? LETRAS OU PINTURAS?

Embora a pintura tenha sido o método básico e
tradicional de decoração de automóveis, nos últimos
anos houve um grande crescimento no revestimento de
automóveis.

Ambas as técnicas têm seus prós e contras, e é
inegável que uma boa base de tinta é necessária para
"embrulhar" um veículo. No entanto, com o surgimento
de novas tecnologias, materiais e ferramentas, esta
técnica de marcação abre possibilidades virtualmente
ilimitadas. Como exemplo, a impressora da Série
UCJV300 permite otimizar a produção de um número
infinito de designs vibrantes em filme usando uma ampla
variedade de cores e, em seguida, prosseguir para uma
laminação durável, eficiente e muito econômica.

NA LINHA DE PARTIDA

Hoje, uma grande variedade de tintas é oferecida, mas
no início a única opção eram as tintas solventes. Na

época, as tintas UV rachavam em superfícies côncavas,
mas novos avanços tornaram possível resistir a áreas
excessivamente esticadas e côncavas de dificuldade
máxima, sem sacrificar a uniformidade da cor. Tintas
como LUS170 ou LUS200 da Mimaki secam
instantaneamente, acelerando o tempo de execução da
impressão à laminação e sem necessidade de
gaseamento. Ao contrário das tintas à base de solvente,
as tintas UV criam uma textura leve no filme, que pode
ser removida com base na preferência.

É verdade que para uma grande frota ou quando o
trabalho precisa ser feito rapidamente, as tintas UV ou
látex são as escolhas mais adequadas. Mas ao lidar
com formas 3D extremas, como pára-choques, espelhos
e outras áreas côncavas e complexas, as tintas eco-
solventes da Mimaki ou a tinta LUS200 podem funcionar
melhor.

Também existem muitas opções de escolha quando
se trata de folhas metálicas; as três mais importantes
são as folhas fundidas, de polímero e de monômero. A
folha fundida continua a ser a escolha mais popular
para revestimento de veículos devido ao seu
acabamento de alta qualidade, embora o polímero
tenha se tornado mais comum devido às suas
qualidades termoformáveis.

AVIDAMENTE

O setor de decoração de veículos parecia estar à beira
do pico já em janeiro de 2020, mas esse crescimento só
se ampliou ao longo da pandemia. Incapazes de sair de
férias, muitos clientes decidem redecorar e personalizar
suas casas e veículos. As vantagens práticas de
etiquetar o carro, principalmente a camada protetora que
ela cria ao redor do carro, também contribuíram para
sua popularidade. Embora exija muita habilidade física,
esta indústria em rápido crescimento e mudança
representa um desafio empolgante.

Evolução da decoração de veículos: 

do letreiro comercial à personalização

Por: Justin Pate

Fundador do 

Wrap Institute
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Os cabeçotes de impressão da Xaar
foram selecionados novamente pelo
fabricante de impressão 3D industrial dp
polar GmbH para alimentar a mais
recente adição à sua linha, o AMpolar
i1. O processo de fabricação em massa
aditivo proprietário da Dp polar usa
cabeças de impressão Xaar 1003 para
injetar peças em grande volume e
fornecer impressão 3D em uma escala verdadeiramente
industrial.
O AMpolar i1 tira proveito do processo de impressão de
passagem única patenteado e altamente produtivo da dp polar,

que permite construir volumes de até
240 litros em sua inovadora plataforma
de impressão em rotação contínua,
com uma área de construção de pouco
menos de um metro. quadrado (10,3
pés quadrados). Camadas entre 4 e 25
µm podem ser colocadas, alcançando
resoluções de até 720 x 720 x 5.000
dpi.

Essa combinação de escalabilidade, produtividade e agilidade
atinge um resultado que tradicionalmente exigiria várias
máquinas 3D convencionais e significativamente mais
investimento de capital.

A
tecnologia de ultra-alta viscosidade da

Xaar oferece aos fabricantes uma

variedade de possibilidades de produção

novas e práticas, oferecendo a

oportunidade de imprimir sem limites e

aumentar a criatividade.

Os recursos crescentes dos cabeçotes de

impressão a jato de tinta são apresentados no mais

recente white paper da Xaar, intitulado "Expandindo

os limites da tecnologia de jato de tinta com

impressão de alta viscosidade". Discute os

antecedentes históricos do uso limitado da tecnologia

de jato de tinta, destacando como as inovações mais

recentes da cabeça de impressão permitem que uma

gama muito mais ampla de viscosidades de fluido

seja impressa em cerca de 100 centipoise (cP) na

temperatura do jato, o que equivale a

aproximadamente 1000 cP na temperatura ambiente.

Essa capacidade está aumentando a relevância e a

viabilidade da tecnologia de jato de tinta em uma

variedade de novas aplicações de impressão,

revestimento, manufatura avançada e aditivos. Está

se tornando rapidamente a tecnologia de manufatura

para manufatura aditiva e impressão 3D, bem como

para personalização, revestimento e outros processos

inovadores de impressão e manufatura.

TecnologiaTecnologia

Xaar UltraXaar Ultra

HighHigh

ViscosityViscosity

DP Polar lança sua mais recente impressora 3D 
com cabeças de impressão Xaar
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A
Mimaki continua a ser um fabricante líder de
impressoras com um amplo portfólio de
produtos. Nossas tecnologias atendem a
vários mercados, incluindo Sign Graphics,
Industrial UV, Textile e 3D. Apesar dos
últimos dois anos, ainda vemos crescimento

nesses mercados e, da mesma forma, nossas
tecnologias têm continuado a crescer e se desenvolver
com eles. O final deste ano conclui o final dos meus
primeiros seis meses na equipe de liderança da Mimaki
Europe. Eu mesmo, junto com outro ex-funcionário da
Mimaki, Mark Sollman, fomos recentemente nomeados
para um cargo gerencial. Trabalhando ao lado de Danna
Drion, tivemos alguns meses de sucesso como uma
nova equipe de gerenciamento, apesar de alguns
desafios residuais após a pandemia.

Com a pandemia continuando a perturbar os negócios
e os persistentes problemas logísticos com as
importações estrangeiras, este ano apresentou muitos
obstáculos dentro e fora da indústria gráfica. Esses
desafios dentro da cadeia de suprimentos viram uma
necessidade cada vez maior de produção localizada e
impressão digital sob demanda. A Mimaki foi capaz de
apoiar as empresas com essa demanda crescente e, é
claro, continuará a fazê-lo com nossa oferta de
tecnologia digital em constante expansão.

Este ano, nossos clientes continuaram a inovar e ter
sucesso com a tecnologia Mimaki, incentivados e
apoiados por nossos eventos virtuais e workshops
online. Esses eventos foram projetados para ajudar os
clientes a criar novas oportunidades de negócios e
ajudá-los a obter o máximo de seus equipamentos
Mimaki existentes. Vimos em primeira mão como
nossos clientes adaptaram suas operações para atender
às necessidades de um mercado volátil nos últimos dois
anos difíceis, levando muitos a se recuperar ou mesmo
manter e expandir seus negócios com sucesso.

A Sign Graphics teve um crescimento particular este
ano, especialmente com a impressão UV. Mantivemos a
posição de número um no mercado de placas gráficas
por dois trimestres consecutivos, principalmente devido
à maior taxa de adoção da tecnologia LED UV, que é

mais que o dobro do mercado total. Esperamos que
essa tendência continue no próximo ano devido à
eficiência, sustentabilidade e diversidade de aplicações
que essas impressoras oferecem. A Mimaki UJV100-
160, por exemplo, permite aos usuários imprimir em
uma ampla gama de materiais, incluindo folhas
metálicas, tecidos e mídia sensíveis ao calor,
demonstrando a diversidade de aplicações para LEDs
UV.

Embora a situação econômica e logística em torno da
pandemia permaneça imprevisível, temos grandes
esperanças para o próximo ano. A Mimaki continuará a
dar suporte a todos os principais mercados em 2022 e
além, e esperamos ver um crescimento particular no
mercado de UV, conforme mencionado acima. Também
esperamos ver mais adoção de nossa tecnologia de
impressão 3D, devido à nossa nova solução ponta a
ponta, a impressora 3D totalmente colorida 3DUJ-2207
combinada com o software 3D Print prep Pro e unidade
de pós-processamento 3DCS-322, sendo ambos
econômica e de alta qualidade, abrindo o mercado para
mais empresas modelistas.

Outra tendência que antecipamos até 2022 é o
aumento da demanda por automação, uma perspectiva
empolgante, pois permite que as impressoras Mimaki
trabalhem junto com outras tecnologias em fluxos de
trabalho de produção automatizados. À medida que os
eventos começam a migrar do virtual para o presencial,
estamos participando da FESPA e da Formnext este
ano e esperamos que ainda mais feiras voltem ao nosso
calendário em 2022. Aproveitamos o desenvolvimento
de nosso showroom digital e continuaremos a buscar
iniciativas. Eventos virtuais semelhantes no ano novo,
mas mal podemos esperar para demonstrar nossas
tecnologias mais novas e inovadoras em mais eventos
presenciais.

Análise de fim de

ano de Mimaki e

olhando para o

futuro

Por: Arjen

Evertse

Gerente geral de

vendas EMEA,

Mimaki Europa
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A
Electronics For Imaging revelou seu mais

recente servidor de impressão (DFE) e

soluções de fluxo de trabalho para

expositores e impressão industrial: EFI Fiery

XF / Fiery proServer versão 7.3 e software de

fluxo de trabalho EFI Fiery Prep-it.

As gráficas que gerenciam várias impressoras e

cortadoras a jato de tinta de formato amplo e

superlargo desejam um único servidor de impressão e

um software de fluxo de trabalho automatizado para

simplificar e integrar suas operações, reduzir o

treinamento do operador e obter uniformidade e

qualidade de impressão em cores. Usar o Fiery XF

7.3 com Prep-it pode atingir esses objetivos, pois eles

têm a tecnologia de que as empresas altamente

produtivas precisam. O software Fiery XF 7.3 e o

servidor de impressão EFI Fiery proServer (DFE)

agora oferecem suporte a mais de 180 novos drivers

de impressora, elevando o número total de modelos

de impressora compatíveis com Fiery para mais de

1200. O Fiery XF 7.3 também aumenta a

produtividade graças à compatibilidade com códigos

QR de soluções de corte de cortadores Zünd, Esko

Kongsberg, iCut, Euro Systems OptiScout v8 e

MATIC.

O novo software EFI Fiery Prep-it, lançado em

novembro, pode melhorar drasticamente a

preparação e a produção de corte em impressões de

formato amplo e superlargo. Fluxos de trabalho

automáticos, controle de agrupamento frente e verso

e edição sofisticada do caminho de corte aceleram

significativamente a produção da impressão ao corte.

Xaar venderá sua participação remanescente na Xaar 3D LTD
Xaar, um grupo de tecnologia de impressão a jato de tinta,

concordou com os termos com a parceira Stratasys Solutions Limited

para vender sua participação remanescente na Xaar 3D Ltd.

O acordo com a Stratasys proporcionará à Xaar 3D Ltd a melhor

oportunidade de concluir a comercialização da linha de produtos no

menor tempo possível e permitirá que a Xaar se concentre em seu

negócio principal com uma injeção de dinheiro. A Xaar continuará a

receber royalties pelas vendas de produtos e serviços.

A manufatura aditiva continuará a ser um foco importante para os

negócios de cabeçotes de impressão da Xaar, com as necessidades

da indústria apoiadas pelo amplo portfólio de produtos da Xaar e pela

forte abordagem de parceria para trabalhar com seus clientes.

John Mills, CEO da Xaar.

O mais recente Fiery XF e o

novo software Fiery Prep-it



alborum.com

https://www.alborum.com/suscripcao-digital/
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M
TEX DTF 30 é o mais recente

membro da família dedicada ao

setor têxtil. A MTEX NS integra

assim o seu know-how industrial

em associação com um

fabricante, garantindo uma

solução amiga do ambiente com

2 anos de garantia e assistência

técnica MTEX NS.

Esta tecnologia multifuncional de diferenciação

garante os processos de impressão, agitação do pó e

configuração do pó em uma única máquina,

utilizando cores CMYK e branco por meio de duas

cabeças de impressão.

Com um processo simples, utilizando a tecnologia

DTF, o desenho desenvolvido é impresso no reverso

em um filme e, por meio de um processo de

transferência térmica, passa do filme transfer onde

foi inicialmente impresso para o tecido,

permanecendo ileso durante muitas lavagens.

Além de ser uma solução amiga do ambiente, por

utilizar tintas pigmentadas à base de água, também

permite produzir quantidades sem restrições por se

tratar de um processo de impressão digital que

dispensa a utilização de molduras de serigrafia

tradicionais, ao contrário dos processos mais antigos.

MTEX NS apresenta sua

solução multifuncional

MTEX DTF 30
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A
s inscrições estão abertas até 31 de

janeiro de 2022 para participar do

concurso para designers, gráficas,

editoras, marcas e clientes finais que

tenham agregado valor aos papéis e

etiquetas Fedrigoni. Entre as novidades

deste ano estão a categoria Comunicação de Grande

Formato, critérios de avaliação ligados à

sustentabilidade, mais exposição para os melhores

projetos e um foco renovado no evento final: dois dias

de análises aprofundadas e palestras com júris

internacionais, laboratórios, workshops e entrevistas

com os vencedores que coincidirão com a

inauguração de uma exposição em Paris no outono de

2022.

O Fedrigoni Top Award 2022, décima terceira

edição, deve atrair tantos designers, impressores,

editores, proprietários de marcas e clientes finais

quanto as edições anteriores. O evento final, em Paris

no outono de 2022, coincidirá com a inauguração de

uma exposição onde serão exibidos 80 dos melhores

projetos, enquanto os vencedores, que serão

anunciados no mesmo evento, participarão de dois

dias de aprofundamento análise. com entrevistas,

mesas redondas, workshops e palestras de júris

internacionais.

A Portals, uma especialista global com sede no

Reino Unido na produção de papel de segurança e

notas, e a Fedrigoni, um dos principais produtores

europeus de papéis especiais e produtos de alto

valor agregado para embalagens, gráficos e

etiquetas autoadesivas, anunciam a conclusão da

aquisição pelos Portals do negócio de segurança

da Fedrigoni com sede em Bollate (Itália).

Em um contrato separado, a Portals também

adquiriu uma opção de compra de certos ativos e

maquinários de produção relacionados a cédulas e

papéis de passaporte da divisão de segurança

Fabriano (Itália) da Fedrigoni. Qualquer uma das

partes poderá exercer essa opção até o final de

2021. O negócio de segurança da Fedrigoni inclui

um amplo portfólio de funções de segurança para

aplicações de notas e outros documentos de

segurança, bem como a fábrica de produção em

Bollate (Milão, Itália).

Fedrigoni Top Award está de volta

Venda do negócio de segurança da Fedrigoni para Portals
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Embalagem de papel: a
escolha natural

A embalagem à base de papel é a escolha natural
onde sua principal matéria-prima, as árvores, são um
recurso natural e renovável.
Two Sides, o grupo de defesa de impressão e papel,
está animado para lançar o novo folheto de
embalagem, The Natural Choice, com um design
novo e dados atualizados sobre embalagens em
papel.
O folheto da embalagem explica às marcas, varejistas
e consumidores as 8 razões poderosas pelas quais as
embalagens de papel são a escolha sustentável. Os
membros da Two Sides são incentivados a usar
esses dados em suas comunicações de marketing
para divulgar ainda mais o alcance da história
sustentável das embalagens de papel.
A jornada para um futuro mais sustentável inclui
nossas opções de embalagem. É importante que os
materiais escolhidos sejam naturais, renováveis,
recicláveis e adequados à economia circular.

Fedrigoni apresenta Living Matter
A Matéria Viva, assim como a natureza
que a inspira, é uma das novidades que o
Grupo Fedrigoni lançará nos próximos
dias. Materia Viva é uma vasta coleção
de papéis de alta qualidade com alto teor
de reciclado, entre 20% e 100%, feitos

com fibras naturais alternativas à celulose como
algodão e cânhamo (exclusivamente de florestas
certificadas pelo FSC), alguns dos quais novos,
mas alguns dos quais estão disponíveis no portfólio

da empresa desde 1996 e foram revisados e aprimorados.
Materia Viva reúne nove linhas de produtos de alta qualidade. Eles vêm
em uma caixa personalizável e cada um é apresentado com um cartão
especial que "fala" na primeira pessoa através de uma foto de uma
paisagem que combina com o papel. São soluções tecnologicamente
avançadas que respondem a qualquer necessidade de embalagem ou
impressão, por mais sofisticada que seja, respeitando totalmente as
pessoas e o meio ambiente.
Entre as propostas mais recentes e inovadoras, Materia Viva inclui a linha
de papéis reciclados Symbol Card Eco50 e Symbol Card Eco100, com
até 100% de fibra reciclada, caracterizados por um revestimento de folha
dupla em uma das faces para acabamento acetinado (mais o Eco100 2sc
de dupla face Symbol Card, versão 100% reciclada). Ou o Freelife Cento,
um papel premium natural, também 100% reciclado, disponível em três
versões: preto liso, branco extra liso e branco extra áspero.

O
s choupos são uma das

massas florestais mais

lucrativas e eficientes e

apresentam os maiores

valores de absorção de

CO2. O rápido crescimento desta

espécie a torna ideal para maximizar a

fixação de CO2 e ser chave na mitigação

das mudanças climáticas, acrescentando

que, para cada hectare de choupos,

aproximadamente 11 toneladas de CO2

são sequestradas por ano, ou o que for.

o mesmo, 165 toneladas de CO2 por

hectare em cada rotação de 15 anos.

Neste contexto, a certificação florestal

PEFC desempenha um papel

fundamental na gestão sustentável

destes territórios florestais, aplicando

indicadores e exigindo requisitos que

considerem os aspectos ambientais,

sociais e económicos, necessários para

a recuperação verde. 

Choupos, 
uma massa florestal com grande  potencial
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A
Agfa lançou seu papel sintético

SYNAPS Xerographic Matt (XM) que

inclui um agente que antagoniza a

fixação e o crescimento de bactérias e

vírus em sua superfície.

O agente permanece ativo por toda a vida do

papel sintético e também protege as áreas de

impressão que estão cobertas com tinta de toner.

Sua eficiência de até 99,99% foi comprovada por

meio de testes independentes ISO 20743 e ISO

18184.

Este novo tipo de SYNAPS XM substitui a linha de

produtos XM existente, ao mesmo tempo que

mantém sua qualidade de impressão,

comportamento antiestático do processo e

compatibilidade universal de impressora.

SYNAPS é um meio de impressão à base de

poliéster desenvolvido, fabricado e comercializado

pela Agfa. Ele vem em duas versões baseadas em

uma tecnologia de impressão diferente para offset e

eletro-tinta (SYNAPS OM) e xerografia ou toner

seco (SYNAPS XM). Ambos os produtos OM e XM

estão disponíveis em uma variedade de espessuras

e o OM também inclui um tipo autoadesivo. A

utilização do SYNAPS é impulsionada por

aplicações que requerem durabilidade em

ambientes internos ou externos sem a necessidade

de laminação, como etiquetas, letreiros, etiquetas,

pôsteres, cartões de cardápio, etc.

Agfa lança papel
sintético SYNAPS
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Two Sides, o grupo de defesa do papel e da

impressão, lançou a nova brochura Mitos e Fatos

que separa os mitos ambientais dos fatos. Um

novo design inteligente com dados actualizados

sobre papel e ambiente, desde o crescimento das

florestas europeias e o baixo consumo de energia

do papel à elevada taxa de reciclagem do papel e

à economia circular.

A brochura Mitos e Fatos explica às marcas,

varejistas e consumidores 9 razões poderosas que

mostram como os produtos de papel realmente

são sustentáveis. Os membros do Two Sides são

incentivados a usar esses dados em suas

comunicações de marketing para divulgar ainda

mais o alcance da história positiva e sustentável

do jornal.

O papel tem sido o meio de comunicação

preferido por 2.000 anos. 

Mesmo no mundo digital de hoje, ainda é

altamente eficiente e, quando produzido, usado e

descartado de forma eficaz, é inerentemente

sustentável.

C
om o jetscript GS 1062, a fabricante

alemã de papéis especiais Mitsubishi

HiTec Paper oferece agora um novo

papel revestido para jato de tinta

premium como material de face para

aplicações sofisticadas e

personalizadas de etiquetas.

O papel de 95 g impressiona com uma superfície

semibrilhante particularmente homogênea e alto

brilho visual. A camada de recepção de tinta

especialmente revestida permite não apenas uma

excelente reprodução de cores e um brilho de cores

muito bom, mas também uma alta densidade de

cores, mesmo em tons escuros. Impressões com

qualidade de impressão fotorrealística são

facilmente possíveis com o GS 1062.

O Jetscript GS 1062 pode ser impresso com

todas as tintas comuns e pigmentadas e é

adequado para HP Indigo. O reverso combina

perfeitamente com um acabamento autoadesivo. O

novo papel para jato de tinta está disponível com

certificação FSC Mix ou PEFC. Isso torna GS 1062

o papel para jato de tinta perfeito para etiquetas

sofisticadas e personalizadas nas áreas de

logística, embalagens, alimentos e não

alimentícios, bebidas, promoção, etc.

Jetscript GS 1062
Novo papel para
jato de tinta para

etiquetas

Impressão e papel, mitos e fatos



https://www.mondigroup.com/
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Por: Daniela Bermúdez

WAN-IFRA

A última edição do relatório anual "Innovation in
News Media World Report" foi oficialmente lançada
no âmbito do Virtual World News Media Congress que
ocorreu de 29 de novembro a 2 de dezembro, no
entanto, podemos antecipar seis tendências para a
mídia de notícias em 2022 .

Bem-vindo ao novo normal! Chegamos aqui mais
rápido do que esperávamos, mas como nos
ajustamos? Para aproveitar esse impulso, mesmo
quando começamos a superar a pandemia, na última
edição do "The Innovation in News Media World
Report", identificamos seis áreas-chave e tendências
para a mídia de notícias em 2022.

1)
Modelos de negócios: mais inovação do que
nunca. A receita de assinaturas deve ser
crítica para um negócio de publicação digital

sustentável e nunca houve melhor momento para
isso. Mas olhe além, e há energia renovada e
inovação em uma variedade de outros modelos de
negócios disponíveis para editores, de e-commerce,
cursos online, licenciamento de marcas, associações
e até eventos ao vivo que foram considerados os
menos testados. Dez anos de preparação para a era
digital equiparam os editores com as habilidades para
sobreviver e prosperar na adversidade, e ainda há
muito a aprender com os exemplos que destacamos.

2)
Paywalls: seu modelo foi projetado para
aquisição ou retenção? Atualizamos nosso
capítulo sobre modelos de acesso pago este

ano para contar uma história de como os editores
tiraram proveito do forte aumento nas notícias de
interesse durante a pandemia para atrair novos
leitores, entender melhor o comportamento e as
preferências do público e muito mais. Para
desenvolver um sistema dinâmico pelo qual eles são
convidados a se inscrever ou se registrar. Cada vez
mais, é reconhecido que não existe um tamanho
único para todos.

3)
Inovação de produtos digitais: explorando as
possibilidades do uso da tecnologia na
redação: desde novos formatos de histórias

digitais e aplicativos móveis inovadores, os exemplos
mais interessantes de uso de Inteligência Artificial
para gerar conteúdo, personalizar conteúdo e até
realizar tarefas como configuração de layout para
uma edição impressa. Esta é uma das seções mais
interessantes do relatório deste ano.

4)
Conteúdo: quais são os formatos e histórias
com maior probabilidade de gerar uma
assinatura? Fã da inovação, as editoras de

todo o mundo se apressaram em capitalizar sobre o
aumento do interesse pelas notícias nos últimos dois
anos por meio do lançamento de novos produtos para
atender às suas necessidades. Cobrimos o potencial
da mídia, desde boletins informativos pop-up e blogs
ao vivo até podcasts e colunas de conselhos
pessoais.

5)
Checagem de fatos: como configurar uma
unidade eficaz dentro da redação. Nosso
papel como verificadores de fatos nestes

tempos é o novo valor agregado ao nosso jornalismo.
Os leitores mostraram que estão dispostos a pagar
para que a desinformação seja removida. Cobrimos
os melhores exemplos de unidades de checagem de
fatos em redações e como elas operam, de Der
Spiegel na Alemanha a O Globo no Brasil e Grupo
Jagran na Índia.

6)
Marketing: Melhores campanhas para
convencer os leitores a pagarem por notícias:
Os leitores de todo o mundo buscaram

clareza em meio ao caos enquanto passávamos
coletivamente pelos períodos mais turbulentos da
história recente. Eles se voltaram para fontes de
notícias confiáveis e os editores, por sua vez, criaram
uma variedade de campanhas evocativas para
enfraquecer essa conexão com seu público.
Coletamos o melhor neste capítulo visualmente
deslumbrante.

Seis tendências
para a mídia 
de notícias 

em 2022



GWS Printing Systems expande sua oferta de

compra e venda de rotativas usadas coldset e

heatset, projetos chave na mão e realocações

de máquinas.

Temos um grande estoque de peças de repo-

sição

disponíveis, incluindo uma boa seleção

de peças "difíceis de encontrar".

Onde nos encontrar:

site:

e-mail:

Telefone:

www.gws.nl
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Os vencedores do 2021 Digital Media Worldwide Awards
demonstram que editores de notícias de sucesso entendem
que seu público espera excelência em todos os níveis -
narrativa envolvente, recursos visuais poderosos e design
proposital que se combinam para adicionar percepção e
significado às vidas. dos consumidores. Além disso, os
serviços e campanhas mais eficazes são altamente focados
nas necessidades do usuário.
O Prêmio Mundial de Mídia Digital WAN-IFRA é a única
competição de mídia digital verdadeiramente global da

indústria jornalística. Os vencedores são selecionados a partir
de prêmios regionais de mídia digital que a WAN-IFRA
concedeu em 2021 na África, Ásia, Europa, América Latina,
Oriente Médio, América do Norte e Sul da Ásia. A competição
oferece aos editores de notícias uma vitrine de quais são as
melhores práticas de inovação em jornalismo digital em todo o
mundo.
Os júris locais avaliam os prêmios regionais e os vencedores
passam para a competição global, que é avaliada por um
grupo diferente de jurados em todo o mundo.

C
erca de 50
executivos de
produção,
especialistas em
produção e
fornecedores de

tecnologia se reuniram em
Klassikstadt em Frankfurt
(Alemanha) de 26 a 27 de
outubro para o WAN-IFRA
European Printer Summit, um
dos primeiros eventos
presenciais que a impressão
comunitária viu desde o início
da pandemia .

E ficou claro que os
presentes estavam
genuinamente interessados em
se reconectar com seus pares,
alguns concorrentes e
fornecedores. Poderia ser
chamada de "sem conferência",
pois não havia apresentações
clássicas, mas painéis de
discussão para discutir
abertamente alguns dos negócios em chamas e
problemas técnicos enfrentados por esta comunidade.

Também deu aos editores e impressores a
oportunidade de ver os desenvolvimentos mais
recentes dos fornecedores disponíveis.

Não é nenhum segredo que, na maior parte, é um
momento desafiador para a comunidade de
manufatura, especialmente com a crise da cadeia de
suprimentos que está varrendo o mundo. Apesar disso,
na recente pesquisa do Fórum Mundial de Impressoras
com executivos de produção: 70,5% dos entrevistados
disseram que sua receita crescerá em 2022 em

comparação com este ano, o
que, segundo eles, melhorou
muito em relação ao ano
anterior.

O único orador do evento,
Paul Huybrechts, diretor de
impressão e distribuição da
Mediahuis com sede na
Bélgica, deu início ao evento
capturando o mantra e o tom
certos para impressores do
futuro: "Achamos que faz
sentido ser realista sobre o
futuro , não pessimista. "

À medida que as
impressoras de jornais
alcançam o auge de uma
operação quase totalmente
simplificada e automatizada,
onde podem obter a maior
economia? Claramente, a
dotação é uma consideração
importante, apesar dos
desafios em algumas regiões,
mercados ou empresas em

torno da legalidade. O controle automático de tinta foi
mencionado como uma possibilidade de automação
adicional enquanto aumenta a qualidade e inícios mais
rápidos.

Outra conclusão clara do lado comercial é como é a
consolidação para diferentes editores.
Essencialmente, significa coisas diferentes para
empresas diferentes, e muito disso se resume aos
formatos. Veja a Alemanha, por exemplo, há vários
formatos em jogo na Alemanha, mas mudar para um
único formato, berlinense ou tablóide, por exemplo, é
mais fácil falar do que fazer.

WAN-IFRA Anuncia Vencedores do 2021 Digital Media Worldwide Awards

Cúpula Européia de Impressoras:
Discussões interessantes em um ótimo cenário
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S
ediada em uma estrutura

de 9 mil m2 em Barueri,

na Grande São Paulo, a

Printi, pioneira na

tecnologia web to print no

Brasil e uma das

principais gráficas online

especializadas em produtos sob

demanda da América Latina, acaba

de anunciar a renovação da parceria com a Durst para

o segmento de impressão de rótulos por meio do

investimento em um segundo modelo da linha Tau - no

caso, a Tau 330 RSC.

Fundada em 2012 por Florian Hagenbuch e Mate

Pencz, desde 2014 a Printi recebe investimentos do

Grupo Cimpress que, em 2020, passou a ser a principal

acionista da empresa. Desde sua criação, a gráfica

especializou-se na produção em alta qualidade de

impressos sob demanda e impressos personalizados e,

para tanto, contar com tecnologia de ponta foi

essencial.

"Dos nossos 437

colaboradores, 35 são dedicados à

área de tecnologia em nossa

empresa", explica Paulo Medeiros,

gerente industrial da Printi.

Especificamente para rótulos, a

Printi aposta nesse segmento

desde 2017 com imenso sucesso.

"Hoje, temos mais de 350 produtos em nosso portfólio,

incluindo rótulos impressos em diferentes tipos de

substratos", explica Paulo. "E, desde o começo, a

tecnologia Durst foi a escolhida como parceira."

Segundo ele, esse primeiro investimento (no caso, a

Tau 330E), que está datando cinco anos, teve como

base a parceria que a Durst já possui

internacionalmente com o Grupo Cimpress. Contudo,

agora, com a segunda máquina (com previsão de

instalação em janeiro de 2022), o processo foi

diferente.

Printi reafirma confiança na tecnologia Durst
e anuncia novo investimento na linha Tau

Empresa, parte do Grupo
Cimpress, confirmou o

investimento em uma nova Tau
330 RSC para expandir ainda
mais sua produção de rótulos 
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Equipe Two Sides

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 ma-
teriais por papel, cartão e papelão. Pesquisas vêm sen-
do 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.

As embalagens de papel contribuem
para manter as florestas saudáveis 
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A BOBST, uma das maiores fornecedoras
mundiais de equipamentos e serviços de
processamento, impressão e conversão de
equipamentos para a indústria de etiquetagem,
embalagens flexíveis, dobradura e papelão
ondulado, anuncia que em 11 de novembro de

2021 será realizado o procedimento de oferta final
da Bobst Italia SpA à adquirir os ativos da Officine
Meccaniche Giovanni Cer utti SpA e Cerutti
Packaging Equipment SpA, incluindo a empresa
de serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana
Cerutti Service Srl, (Cerutti).

A
s pressões sobre a indústria de etiquetas
causadas pela pandemia e as mudanças
resultantes no comportamento do
consumidor revelaram a fragilidade de
modelos de negócios e cadeias de
suprimentos rígidos. Aqueles que foram

flexíveis o suficiente para girar se saíram muito
melhor, mas ainda assim, estes são tempos difíceis
para todos e os efeitos serão sentidos por muitos
meses, se não anos, por vir.

No entanto, as etiquetas ainda são um mercado em
crescimento, mas a imprevisibilidade dos materiais e
suprimentos de tinta aumenta o custo de produção e
afeta os prazos de entrega. All4Labels é um grupo
internacional de embalagens com foco local e isso
tem se mostrado um grande benefício para nossos
clientes durante esta crise. Com 29 locais de
produção e mais de 60 impressoras digitais em
operação em todo o mundo, temos a capacidade e
agilidade de reagir rapidamente e entregar etiquetas
premium em curto prazo com menos impacto
ambiental em comparação com as tecnologias
tradicionais.

Olhando para o futuro, acreditamos que as
tecnologias digitais e níveis mais elevados de
automação formarão a base para o crescimento. A
impressão digital e as soluções de embelezamento

digital estão mudando o panorama das etiquetas,
oferecendo rapidez, qualidade e flexibilidade na
produção, além de reduzir o desperdício.

A importância da sustentabilidade está se
acelerando rapidamente após a cúpula da COP26. À
medida que o mundo volta toda sua atenção para
salvar o planeta, as empresas que já têm uma forte
agenda de sustentabilidade terão sucesso, enquanto
aquelas que adotaram uma abordagem 'greenwash'
ou simplesmente ignoraram a preocupação
encontrarão seu caminho para seguir um caminho
bastante desafiador.

A indústria de etiquetas deve continuar a inovar e
criar produtos ecologicamente corretos que forneçam
informações vitais sobre o produto e exibam um
design excelente, sem comprometer a qualidade de
impressão. Devemos também eliminar o desperdício
em todos os níveis do processo e em toda a cadeia
de valor.

Como pioneira em soluções de embalagens digitais
e sustentáveis, a All4Labels avança com uma
mentalidade responsável e inovadora, baseada em
nosso conhecimento e colaboração com todos os
nossos parceiros e as comunidades em que atuamos.
Estamos prontos para atender às demandas de nossa
nova realidade, pois sabemos que nossas ações são
importantes.

BOBST conclui aquisição da Cerutti

Previsões de
All4Labels

para o
mercado de

etiquetas Por Paola Ianonne

Diretora Global de Marketing e Comunicação, 

All4Labels Global Packaging Group.



A Flexo & Labels 2022 acontecerá de 24 a 27 de Maio, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo/SP.
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C
onforme o ano novo
se aproxima a toda
velocidade e nós
coletivamente
prendemos a
respiração,

timidamente nos aproximamos da
normalidade e começamos a
vislumbrar uma dimensão pós-
pandêmica, o mundo pode parecer
quase irreconhecível para aquele
que deixaremos para trás em 2021.
Felizmente, no entanto, parece que
nosso ambiente pode ter respirado
um suspiro de alívio enquanto a
raça humana estava imersa
naquela paralisação imprevista. A
qualidade do ar melhorou
significativamente nas cidades ao
redor do mundo, a poluição da água
e as emissões de gases de efeito
estufa foram reduzidas e o sistema
ecológico teve uma trégua merecida
ao aliviar a pressão sobre os destinos turísticos durante o ano
passado. Embora totalmente inesperada, a oportunidade de um
ponto de viragem em nossos esforços ambientais globais parece
ter se apresentado, e em um momento em que muitas empresas
serão forçadas a desacelerar, reestruturar e considerar suas
práticas de trabalho, emergindo em um cenário de negócios
alterado. Não é surpreendente, portanto, que o uso de plásticos
nunca esteve longe do olhar da mídia nos últimos meses, e como
a embalagem responde por 40% dela, as pressões ambientais - e
possivelmente as oportunidades - para proprietários de marcas,
embaladores e os processadores nunca foram maiores. Portanto,
agora que a indústria de embalagens felizmente está de volta ao
crescimento e recuperando todo o seu vigor, como podemos
ajudar nossas empresas a alcançar a verdadeira
sustentabilidade? A pressão para repensar e reduzir o uso de
plástico em embalagens e inovar em soluções mais verdes sem
dúvida atingiu um pico febril; Não é mais possível que a
sustentabilidade seja apenas uma caixa de responsabilidade
corporativa ou nota de rodapé na declaração de intenções de
uma empresa para aqueles que desejam realmente prosperar no
mercado de embalagens e fazer brilhar a integridade da marca. O
trabalho dele. Iniciativas de resíduos plásticos, como o
'Compromisso Global' da New Plastics Economy - cujos
signatários agora representam pelo menos 20% do mercado de
embalagens de plástico - estão impulsionando as marcas.
realmente ir além da sustentabilidade e focar na promoção de

mudanças mais amplas,
autênticas e sistêmicas em
direção a um futuro mais
sustentável. Felizmente, no
entanto, já estamos começando a
ver a indústria de impressão e
embalagem enfrentar o desafio e
evoluir rapidamente para dar
suporte a essas metas.
Talvez o passo mais óbvio para
reduzir o desperdício seja
melhorar a reciclabilidade dos
produtos finais, onde os
proprietários das marcas podem
fazer pequenas e simples
mudanças que têm um grande
impacto no meio ambiente.
Enquanto muitos produtos
aparentemente "recicláveis"
continuam a ir para aterros
sanitários devido à necessidade
de processos de reciclagem caros
e altamente especializados,

empresas como a ACTEGA estão ajudando marcas a trocar os
laminados plásticos de polietileno (PE) tradicionalmente usados
em seus produtos. Revestimentos de barreira à base de água
ACTGreen, que podem ser amplamente e facilmente reciclados
usando práticas padrão.
Com características de desempenho impressionantes, como
selagem por calor, resistência ao calor e uma variedade de
acabamentos, soluções como os revestimentos de barreira
ACTGreen estão oferecendo a marcas alternativas eficazes e
inovadoras para tudo - de embalagens de fast food a cones de
sorvete e detergentes. Além disso, essas soluções mais
ecológicas já estão levando a novas consultas de negócios para
conversores, como a Cardbox Packaging da Áustria.
Outro exemplo são os compostos sustentáveis ACTGreen. Esses
compostos de vedação sustentáveis, sem PVC e sem
plastificantes compreendem misturas cuidadosamente
selecionadas de elastômeros termoplásticos para garantir que
não haja migração de substâncias nocivas da embalagem para os
alimentos que ela protege.
No entanto, os benefícios comerciais para marcas
verdadeiramente sustentáveis não são nenhuma surpresa, pois
continuamos a ver uma base de consumidores cada vez mais
educada e ambientalmente consciente. Na verdade, a pesquisa
mostra que as empresas que melhor gerenciam seu impacto
ambiental e social são mais lucrativas a médio e longo prazo. No
entanto, esse impacto ambiental e social vai muito além do que 

Como os fabricantes de embalagens podem
aproveitar o poder da sustentabilidade
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acontece com o produto final, com oportunidades de
impulsionar a sustentabilidade em toda a linha de
produção. Soluções inteligentes e inovadoras, como
o processo Signite da ACTEGA, estão
revolucionando a decoração de rótulos de
embalagens, combinando técnicas de impressão
híbrida de baixo desperdício com maquinário de
aplicação de última geração, resultando em
tecnologia de decoração de transferência. "sem
material de face" que reduz significativamente o
desperdício gerado na impressão de etiquetas
sensíveis à pressão tradicional. Naturalmente, uma
vez que a sustentabilidade é uma das prioridades da empresa, a
solução também tem o benefício secundário impressionante de
ser durável e fácil de remover da superfície de embalagens
rígidas de produtos de consumo em condições típicas de banho
de reciclagem. e lavagem industrial de garrafas. Portanto, Signite
melhora significativamente a reciclabilidade e potencial de
reutilização de vidro, plástico e alumínio em produtos de
consumo.
Naturalmente, como parte do seu compromisso de integrar
soluções genuinamente verdes, muitas empresas - grandes
produtores de bebidas em particular - também se esforçam para
preservar o material de embalagem, sempre que possível. Isso
não só protege o meio ambiente, mas também reduz os custos de
produção. Na verdade, uma solução sustentável é reduzir a
quantidade de aço em tampas coroas padrão e usar tampas mais
finas. Portanto, uma solução teve que ser desenvolvida para
reduzir a espessura do metal sem sacrificar o desempenho.
Os compostos ACTEGA reduzem a espessura das tampas em
até 0,4 gramas e protegem a bebida cheia. Isso não parece
muito, até você considerar que mais de 300 bilhões de gorros são
usados a cada ano em todo o mundo. Isso pode significar uma
economia de metal de cerca de 120.000 toneladas por ano. Na
verdade, a solução da ACTEGA melhora o d e C02 quase
automaticamente, pois menos aço também significa menos
energia e menores custos de transporte. Podemos ver que mais e
mais marcas líderes de bebidas estão mudando para tampas de

coroa de baixo calibre.
Adotar uma abordagem mais ampla e holística às
práticas éticas apresenta ainda mais
oportunidades para as marcas incorporarem a
sustentabilidade à estrutura de seus negócios, ao
mesmo tempo que ganham algumas credenciais
impressionantes para construir a confiança do
cliente ao longo do caminho. Para a ACTEGA, isso
significa liderar pelo exemplo na obtenção de
credenciamentos, prêmios e certificações em
segurança alimentar e melhores práticas
ambientais, com toda a sua série FoodSafe

recentemente premiada com o nível Ouro de Certificado de
Saúde de Materiais. pelo Cradle to Cradle Products Innovation
Institute e seus selantes ARTISTICA RB1006 alcançando o status
de Platina da mesma organização. Juntamente com o fato de que
sua matriz, ALTANA, pode se orgulhar de um fornecimento de
energia totalmente renovável e se comprometer com a
neutralidade climática até 2025, a ACTEGA tem sido capaz de
garantir que a sustentabilidade transcenda a linha de produção e
declaração da missão da empresa, para afetar um impacto real e
significativo em todos os aspectos do negócio.
Realisticamente, é inevitável que os plásticos continuem, até
certo ponto, como parte integrante da indústria de embalagens
em um futuro próximo, para proteger produtos alimentícios e
bebidas, por exemplo. Afinal, são versáteis, duráveis e leves, o
que significa que, em alguns casos, têm potencial para
economizar combustível e, assim, reduzir as emissões, sem falar
na enorme redução no consumo de combustível. desperdício de
comida. No entanto, como empresas com consciência ecológica
como a ACTEGA trabalham continuamente para inovar
alternativas mais verdes, impulsionar a reciclabilidade, reduzir a
produção e o desperdício de produtos finais e manter os mais
altos padrões de práticas éticas e seguras, a perspectiva da
embalagem parece cada vez mais promissora. Se as empresas
pioneiras colocarem a sustentabilidade no centro de seus
negócios, a indústria de embalagens poderá se aproximar cada
vez mais de um futuro verdadeiramente sustentável.
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A Domino Printing Sciences (Domino), especialista em
soluções globais de codificação e marcação, demonstrou seu
compromisso em "fazer mais" para ajudar os fabricantes a
alcançar seus objetivos de sustentabilidade por meio do
lançamento do Cx350i, uma solução para design sustentável a
jato de tinta piezoelétrico para impressão de embalagens
secundárias .
A Cx350i foi otimizada para atingir uma redução de 33% no
consumo de tinta para códigos de barras impressos a 200 dpi,
em comparação com a geração anterior de impressoras de
embalagem secundária Domino. Uma vez que a qualidade do
código de barras é uma das principais prioridades dos
fabricantes ao imprimir em caixas, a Domino tem trabalhado
para desenvolver uma solução que corresponda à resolução
dos codificadores da geração anterior, mas fornece um código
muito superior em termos de qualidade de impressão. Além

disso, a Cx350i utiliza exclusivamente tintas de impressão
sustentáveis à base de óleo vegetal, especialmente
desenvolvidas para facilitar a reciclagem segura de
embalagens de papelão.

A
Hybrid Software anunciou nesta semana
que a tecnologia de aplicação de marcas
d´água para processos de controle de
qualidade, segurança e rastreabilidade
em embalagens e rótulos da Digimarc
passarão a fazer parte de suas

plataformas Cloudflow e PackZ.
No ano passado, a empresa já havia estreitado a

parceria com a Digimarc por meio da tecnologia
Digimarc Verifier, integrada ao Cloudflow e que
permite verificar facilmente códigos e prevenir erros a
partir de qualquer lugar, simplesmente usando um
navegador convencional. 

As marcas d'água Digimarc são aplicadas em
canais de cores individuais, ou separações de tinta,
onde as alterações são visíveis. No entanto, a
imagem composta combinada contém marcas d'água
discretas. É possível ajustar o grau das cores para
marcas d'água por meio do recurso aprimoramento de
densidade no qual níveis mais altos permitem que os
dispositivos detectem essas marcas d'água com mais
eficácia.

A Digimarc é pioneira em técnicas de marca d'água
digital, e, ao longo dos anos, tem aprimorado sua
tecnologia. Sua primeira solução do gênero foi
lançada por meio de um plug-in em 1996, que

permitia a aplicação de marcas d'água digitais para
proteger imagens. O produto se tornou o primeiro
complemento de terceiros incluído no Adobe
Photoshop. Em 1997, recebeu sua primeira de muitas
patentes de marcas d'água digitais.

Essa experiência levou à aplicação de marcas
d'água imperceptíveis da Digimarc em embalagens de
produtos que contêm números GTIN padrão da
indústria, que também são encontrados em códigos
de barras UPC. As marcas d'água da Digimarc são
repetidas muitas vezes em toda a arte da embalagem
do produto, tornando a digitalização muito mais
eficiente do que os códigos de barras visuais
tradicionais. As marcas d'água Digimarc fornecem
vários benefícios importantes, incluindo
sustentabilidade, rastreabilidade e proteção da marca.

Hybrid Software amplia solução para
segurança em embalagens e rótulos por

meio da tecnologia Digimarc

Impressão sustentável com o Domino Cx350i



 Embalagens de papel, cartão e papelão são 
essenciais para minimizar os impactos ambientais, pois são 

recicláveis e feitas de matéria-prima renovável.

uma escolha natural
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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 
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O NEGÓCIO DE REIMPORTAÇÃO FARMACÊUTICA

À
medida que os objetivos de negócios se tornam mais
complexos e os processos de negócios mais exigentes,
as empresas se esforçam para melhorar a eficiência.
Nesse sentido, a impressão pode desempenhar um
papel crucial.

Se existe um grupo crescente de empresas que compartilham
requisitos de impressão distintos, são aquelas engajadas na
reimportação de produtos farmacêuticos, também conhecido
como comércio paralelo. O "comércio paralelo" de produtos indica
que esse comércio ocorre fora ou em paralelo com a rede de
distribuição que um fabricante de produtos farmacêuticos
estabeleceu para seus produtos em um estado membro do
Espaço Econômico Europeu (EEE).
O comércio paralelo se beneficia das diferenças de preços nos
países do EEE para produtos idênticos. Desta forma, os
comerciantes paralelos compram produtos a um preço inferior
num país do EEE e depois os transportam, reembalam e
revendem em mercados com preços mais elevados. O
comerciante é responsável por garantir a conformidade
regulamentar, compra, transporte, armazenamento, seguro,
reembalagem, controle de qualidade e promoção. Além de ter
uma autorização de fabricação, as empresas devem aderir às
boas práticas de distribuição relevantes para a reembalagem
necessária.
O comércio paralelo é uma forma legal de comércio, embora seja
altamente regulamentada pela Comissão Europeia e pelos países
destinatários. Promove maior competição entre as empresas
farmacêuticas, pode ajudar a resolver uma possível escassez no
mercado e pressiona os preços. Affordable Medicines Europe
representa a indústria de distribuição paralela europeia e declara
um faturamento anual de 5,5 bilhões de euros para o setor. A
associação representa mais de 120 empresas em 23 Estados-
Membros da UE / EEE. Esses membros representam cerca de
80% do volume total do mercado de importação. Ações paralelas
na UE / EEE.

REQUISITOS DE IMPRESSÃO

Os reimportadores são responsáveis por fornecer informações
regulamentares para cada embalagem de medicamento
distribuída. Consequentemente, a impressão desempenha um
papel importante no processo. Devido aos diferentes idiomas nas
embalagens e produtos, um comerciante paralelo deve reembalar
o produto e adicionar as informações necessárias de acordo com
os regulamentos locais. O comerciante também deve rastrear as
remessas e verificar se as informações adicionadas estão
corretas.

A natureza do negócio no comércio paralelo de drogas não é
apenas altamente regulamentada, mas também altamente
sensível ao tempo e orientada. B oportunidade e demanda. Os
comerciantes não podem planejar com antecedência quais
produtos estarão disponíveis e quais mercados são mais
promissores, portanto, eles devem reagir rapidamente. Os
tamanhos dos lotes também variam amplamente e isso pode
resultar em tiragens muito curtas. Lotes de 50 rótulos não são
exceção. Ao mesmo tempo, a variedade é alta e as referências
facilmente ultrapassam 3.000.

EXEMPLO DE UM RÓTULO COMERCIAL FARMACÊUTICO

A combinação de tiragens curtas e médias e um grande número
de produtos cria uma enorme carga de trabalho para o
gerenciamento de impressão. As instalações podem imprimir até
380 trabalhos diferentes em um dia. O número de etiquetas por
trabalho varia enormemente - pode ser centenas ou até milhares
de etiquetas, embora este seja geralmente um número pequeno
ou mesmo muito pequeno. Além disso, existe uma grande
variedade de tamanhos e formas, pois são manuseados todos os
tipos de produtos farmacêuticos de diferentes fabricantes, o que
representa outro desafio no que diz respeito ao acabamento.
Resumindo, uma solução de impressão deve abranger várias
funções fundamentais. Eles são os seguintes:
o tiragens curtas e médias
o Prazos de entrega muito curtos
o Integração em ciclo fechado dos processos de acabamento

Xeikon Solution Services - um elemento-chave
para impressão eficiente de pequenas

tiragens na indústria farmacêutica
Por: Ralf Schlözer

Consultor freelance e

analista de tecnologia

para a indústria de

impressão com foco

especial em

impressão digital.
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o Estruturas de tag ocasionalmente complexas
o Conformidade com as boas práticas de fabricação e
regulamentos relativos à impressão farmacêutica
o Verificação e documentação de todas as impressões
o Soluções adequadas para empresas sem experiência em
impressão

COMO CONFIGURAR UMA SOLUÇÃO EFICIENTE

Para operar de forma lucrativa, um reimportador de produtos
farmacêuticos precisa de uma solução de produção muito
sofisticada, em que a impressão, a conversão e a inspeção sejam
gerenciadas digitalmente e os processos iniciados
automaticamente para economizar tempo e mão de obra. Porém, a
principal linha de negócios da empresa não é a impressão.
Consequentemente, configurar uma solução de impressão eficiente
requer uma abordagem consultiva, como a oferecida pela Xeikon e
seu grupo de Serviços de Soluções (XSS).
Um fluxo de produção eficiente começa muito antes da impressora
digital Xeikon. A frente digital do equipamento pode ser conectada
a um sistema ERP, que permite à empresa rastrear os
medicamentos reimportados e gerar os pedidos diários para a
impressão dos rótulos correspondentes. Com a ajuda de
desenvolvedores de software, a Xeikon pode programar soluções
que interagem com o sistema de pedidos da empresa e pode criar
tíquetes de trabalho JDF e arquivos de impressão. Ao mesmo
tempo, o software organiza e agrupa os trabalhos para aproveitar
ao máximo o formato da impressora e as configurações de
acabamento, enquanto mantém o controle dos tempos de entrega.
Os dados de impressão são extraídos do sistema ERP e
enviados para o X-800 Digital Front End (DFE) da Xeikon. Em um
processo de montagem repetido, a imposição final é criada e
dados variáveis são adicionados aos rótulos conforme
necessário. Volumes muito baixos exigem impressão em várias
linhas para aproveitar a produtividade e a largura da máquina do
sistema Xeikon e melhorar a eficiência do pós-processamento. A
otimização é controlada pelo software Varilane no DFE.
Além disso, o DFE cria um ID de pedido e coloca códigos de
matriz de dados no início e no final de cada trabalho. Esses
códigos são utilizados para configuração automatizada dos

equipamentos de acabamento e verificação, facilitando pouca ou
nenhuma interação humana no fluxo de trabalho e monitoramento
constante. Finalmente, o software Vectorizer da Xeikon cria
arquivos de contorno para o cortador de molde a laser e os
armazena em um servidor para o cortador de molde acessar.
Todos os processos são automatizados para aliviar a carga da
pré-impressão e dos operadores, e para garantir que todos os
trabalhos sejam realizados corretamente.
As máquinas Xeikon são escalonáveis para lidar facilmente com o
grande volume de trabalhos pequenos e médios. O
gerenciamento de cores também pode ser automatizado, até
mesmo adicionando uma cor especial a uma quinta estação de
impressão. A Xeikon disponibiliza o Xeikon Color Services para
seus clientes para ajudá-los a obter previsibilidade e
repetibilidade em cores de marca e cores de referência
correspondentes. Isso é crítico na impressão de medicamentos,
onde as cores da marca permitem que os consumidores confiem
em um determinado produto. Existem várias ferramentas de
software, treinamento e auditoria que podem ser personalizadas
para impressoras novatas e estabelecidas para obter uma
reprodução de cores precisa e confiável.
Ao sair da máquina, os rolos são cortados para facilitar o
manuseio. O operador carrega os rolos em uma ou mais
máquinas de corte a laser. O uso de um cortador de molde a
laser provou ser a solução mais eficiente e automatizada para a
criação de etiquetas a partir de rolos de impressão. O cortador de
molde lê o código da matriz de dados no início de cada trabalho
em cada pista para carregar automaticamente os arquivos de
corte de molde corretos. Além disso, você pode alterar
dinamicamente as formas dos rótulos na tira, mesmo em
diferentes pistas. O cortador de molde também corta a teia em
rolos finais.
Projetos mais complexos podem exigir o uso de um cortador de
molde a laser duplo. Para rótulos de janela, a parte da janela é
cortada com a primeira unidade de corte a laser e um laminado
transparente é aplicado. O contorno da etiqueta é cortado no
segundo cortador de molde a laser. Com base em uma análise
dos requisitos de rótulo, o Xeikon Solution Services também pode
configurar esses tipos de x soluções.
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UNIDADE DE CORTE A LASER

Como última etapa, um
rebobinador de inspeção é
usado para verificar se todos os
processos foram executados
corretamente. O sistema verifica
se há defeitos de impressão,
corte e material. Com os códigos
de matriz de dados impressos
no início e no final de cada
trabalho, o sistema de inspeção
pode recuperar as
especificações do trabalho
automaticamente. O caminho de
verificação completo é um pré-
requisito para a impressão de
medicamentos. Com base no
sistema de inspeção, o Xeikon
também pode implementar a
reimpressão automatizada de pedidos ou ativar a remoção de
resíduos nas linhas de aplicação de etiquetas.

VANTAGENS DA IMPRESSÃO DIGITAL PARA EMPRESAS DE
REIMPORTAÇÃO

A impressão digital tem sido uma grande vantagem para os
comerciantes paralelos. Em muitos casos, as etiquetas foram
obtidas de empresas gráficas terceirizadas e impressas em
máquinas flexográficas. Tiragens curtas exigiam um grande
número de placas, com subsequente desperdício de inicialização
e longos tempos de preparação, tornando o processo ineficiente e
lento. O desperdício pode ser considerável quando várias
centenas de metros de material são necessárias para cada
mudança em uma prensa flexográfica. Dada a generalização de
tiragens curtas, a solução digital multiplica a economia de mídia
por cinco.
As informações variáveis necessárias (por exemplo, datas de
vencimento, códigos de rastreamento, números de lote) também
podem ser incluídas em uma única operação. Dependendo dos
requisitos do usuário, o Xeikon oferece vários recursos de
segurança e antifalsificação que podem ser adicionados.
Como o sistema é totalmente digital, tiragens menores podem ser
impressas em uma única cópia, permitindo que os comerciantes
tenham estoque zero, outra pedra fundamental para o desperdício
e a redução de custos. Ao mudar para uma solução de estoque
zero, os requisitos de espaço para a linha de produção são baixos.
Geralmente, toda a linha costuma caber no prédio da empresa.
A Xeikon criou o grupo Solution Services (XSS) para identificar e
agrupar a solução mais eficiente para os clientes que precisam
mais do que apenas equipamentos padrão. Para fazer isso, todo o
fluxo de trabalho do produto e da empresa é examinado. A XSS
possui especialistas que podem recorrer a recursos internos, bem
como adquirir equipamentos ou serviços externos. Dessa forma, o
XSS pode analisar as necessidades do cliente para identificar e

agrupar os melhores
equipamentos, softwares,
competências e consumíveis
de terceiros. O resultado é uma
solução pronta para o cliente,
especialmente útil para
usuários que nunca produziram
sua própria impressão. A alta
confiabilidade dos sistemas de
impressão Xeikon aumenta sua
facilidade de uso.
Mais de 10 instalações em
empresas de comércio
farmacêutico atestam que
essas soluções internas
oferecem um benefício claro
para os usuários atualizarem
seus equipamentos e
começarem a imprimir por

conta própria. A forte integração da impressão com os processos
de negócios, ao mesmo tempo que mantém as linhas de
impressão gerenciáveis, está levando mais empresas
farmacêuticas a considerar a impressão.

UM EXEMPLO PARA OUTROS SETORES

Existem muitos aplicativos de impressão e fornecedores de
serviços de impressão que podem se beneficiar das soluções de
produção de impressão digital projetadas por XSS, tão simples
quanto o exemplo do comércio paralelo na indústria farmacêutica.
A integração do DFE com o sistema ERP do cliente e, por sua
vez, a integração do DFE com a área de acabamento, facilita uma
produção eficiente. E tudo isso, com total controle do processo.
As instalações demonstram que as máquinas Xeikon são
projetadas para fornecer impressão de alto volume em pequenas
tiragens e até mesmo dados variáveis, que podem ser úteis para
a produção de impressão interna. Com uma oferta abrangente de
dispositivos de jato de tinta e toner, o Xeikon pode atender a uma
ampla gama de requisitos.
O XSS não oferece apenas uma abordagem consultiva. A Xeikon
também assume a responsabilidade por toda a instalação,
incluindo serviços e consumíveis. O usuário se beneficia de ter
uma única empresa para entrar em contato para configurar a
instalação e mantê-la funcionando.
Uma conclusão final é que o Xeikon pode instalar linhas de
produção complexas, mesmo para fábricas com pouco histórico
de impressão. Ao assumir toda a linha de produção e fornecer
uma solução pronta para uso, a Xeikon pode levar a produção de
impressão digital a todos os tipos de ambientes onde for
necessária. Em vez de comprar apenas uma impressora, os
usuários estão adquirindo uma solução que lhes permite atender
às metas de negócios em termos de velocidade de lançamento
no mercado e aumento da diversidade de trabalhos, com o custo
certo.
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C
omo parte da plataforma ImagineX da

Xaar, a tecnologia de viscosidade ultra-alta

garante que as cabeças de impressão

Xaar forneçam resultados de alto impacto,

produtivos e eficientes para aplicações de

impressão digital de alto volume de

etiquetas e embalagens.

Ao permitir uma ampla gama de cores e fluidos com

partículas maiores e mais pigmento, as cores são mais

vibrantes e os brancos e os brancos são mais fortes -

essa capacidade de imprimir alta opacidade,

especialmente em brancos, em uma única passagem é

extremamente útil para o impacto. em muitas aplicações

de impressão de etiquetas e embalagens direct-to-form.

Além disso, fluidos e tintas com viscosidades de até

100 centipoise (cP) podem ser injetados em uma única

passagem, abrindo ainda mais oportunidades para os

impressores de etiquetas e embalagens fornecerem

novos acabamentos em uma ampla variedade de

materiais.

A energia também é economizada porque os fluidos

ultravioleta, que antes exigiam aquecimento a 45 graus

antes de serem lavados, agora podem ser depositados

em temperatura ambiente. Em geral, menos líquido

também é necessário, tornando o processo ainda mais

sustentável.

Além disso, enfeites de verniz de alta espessura

podem ser obtidos mais facilmente, para adicionar

textura, impacto visual e funcionalidade (como tinta que

resiste a rachaduras em superfícies flexíveis) para

rótulos e embalagens. De triângulos de aviso tátil em

braile nos rótulos aos mais recentes efeitos táteis para

uma aparência sofisticada e uma verdadeira presença

de prateleira para embalagens rígidas e flexíveis, a

tecnologia de ultra-alta viscosidade da Xaar pode

alcançar resultados que tradicionalmente só eram

possíveis com o uso de impressão da tela.

A tecnologia de viscosidade ultra-alta está disponível

em muitas das cabeças de impressão da Xaar, incluindo

Xaar Nitrox, a série 50x e Xaar 2002.

A Xeikon anunciou a versão 2.0 de sua
tecnologia de jato de tinta Panther UV com o
lançamento de duas novas máquinas para
impressão de etiquetas: a Xeikon PX3300 e
a Xeikon PX2200. Conforme a ampla oferta
da empresa evolui em linha com os avanços
tecnológicos, as novas impressoras, que
substituem os modelos Xeikon PX3000 e Xeikon PX2000,
incorporam avanços em duas áreas, aplicações e componentes,
para digitalizar a impressão.
A nova série Panther 2.0 oferece novas oportunidades para os
impressores de etiquetas expandirem sua oferta de aplicativos.
A nova tecnologia robusta da Xeikon integra uma nova mesa de
emenda, capacidade de detecção da banda e um rolo resfriado
na seção de secagem. Isso permite que etiquetas de alta
qualidade sejam impressas em mais mídia, incluindo materiais
transparentes, que exigem um branco opaco de alta qualidade
para destacar o design. Ambas as máquinas podem ser

configuradas com uma quinta estação de
impressão para tinta branca e podem
imprimir em uma ampla variedade de mídia
autoadesiva e transparente, incluindo
papel revestido, vinil, PP, PE, PET e met
rótulos aliados.
As impressoras Xeikon PX2200 e PX3300

aproveitam as vantagens das tintas UV PantherCure dedicadas,
atendendo à demanda por etiquetas duráveis e de alto brilho
com alta resistência a arranhões. Equipadas com a poderosa
interface digital Xeikon X-800, as novas impressoras a jato de
tinta UV Panther aumentam a produtividade e oferecem
qualidade de impressão superior e consistente. A última
geração do X-800 da Xeikon permite aplicações exclusivas da
série Panther, como impressão háptica. Esta camada de branco
tátil oferece o efeito decorativo desejado em linha com a
impressão colorida para criar etiquetas com maior tato e um
toque luxuoso. 

Tecnologia Xaar Ultra High Viscosity para
impressão de rótulos e embalagens

Novos aplicativos em rótulos digitais Xeikon
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A
Esko e a Ricoh Latin
America anunciaram
uma parceira
estratégica para
oferecer às
empresas de

embalagens de papel-cartão
da América Latina uma
proposta de valor sólida -
soluções integradas compostas
pelos softwares ArtiosCAD e
Studio da Esko com as
impressoras digitais da Ricoh.

"O ArtiosCAD é o software de
desenho CAD para embalagens mais popular do
mundo", disse Marcelo Difranco, Diretor Comercial
América Latina Cone Sul da Esko. "Com ferramentas
dedicadas para desenho estrutural, desenvolvimento
de produtos, prototipagem virtual e produção, o
ArtiosCAD acelera a produtividade das empresas que
o utilizam. Além de diversos outros benefícios, o
ArtiosCAD proporciona uma integração completa
entre o desenho estrutural, o desenho gráfico e os
arquivos de produção, permitindo que os designers
identifiquem possíveis inconsistências que resultariam
em erros onerosos no fluxo de trabalho."

"O Studio, por sua vez, é o software da Esko que
transforma desenhos planos em desenhos 3D de alta
qualidade, possibilitando que o convertedor
impressione seus clientes com embalagens virtuais
surpreendentes", completou Marcelo. "Em outras

palavras, o Studio permite criar
imagens 3D hiper-realistas, uma

ferramenta de comunicação
muito poderosa entre o
fornecedor de embalagens e
seus clientes."

A Esko e a Ricoh Latin
America estão trabalhando em

estreita sinergia para ajudar a
acelerar a transformação digital

das empresas de embalagens
da América Latina.

"Com os softwares da Esko,
a Ricoh Latin America pode

oferecer ao mercado soluções integradas que
possibilitam a nossos clientes continuar sua
transformação digital, desde a criação do design
estrutural e arte da embalagem até sua finalização.
Isso nos ajuda a aprimorar nossa resposta ao
mercado de papel-cartão", acrescentou Ángel
Bustamante, Vice-Presidente de Graphic
Communications da Ricoh Latin America.

A combinação dos softwares da Esko com as
impressoras digitais da Ricoh resulta em soluções
digitais de alta qualidade, desenvolvidas por
profissionais que entendem as necessidades da
indústria de embalagens. Outro diferencial importante
é que as equipes de ambas as empresas estão
trabalhando em total sintonia para oferecer aos
clientes o que há de melhor em tecnologia, serviços e
capacitação técnica.

Esko e Ricoh Latin America firmam parceria
estratégica para fornecer soluções integradas ao

mercado de impressão digital de embalagens

A nova parceria proporcionará ganhos de eficiência
e produtividade aos convertedores de embalagens.

Como parte do lançamento recente do
software 21.11 da Esko, a versão mais
recente do Automation Engine apresenta o
novo e inovador Flexo Engine, com mistura
automatizada e um conjunto de novas
ferramentas para aumentar a produtividade
em salas de placas. Agora os produtores de
chapas flexográficas podem economizar
tempo, simplificar suas operações e se beneficiar do aumento
da produtividade graças aos novos recursos de automação e
funcionalidade como parte do último lançamento da Esko
Hoje em dia as chapas flexográficas são marcadas com toda

uma série de dados necessários ao
processo de impressão, como ID do
trabalho, referências de cores, se é
necessário imprimir na frente ou atrás, o
tamanho da camisa e a data de
fabricação. Até agora, essas informações
importantes eram frequentemente
colocadas em uma etiqueta ou gravadas

na placa com uma plotadora gráfica ou mesmo à mão. O
Flexo Engine também apresenta a função inovadora de
identificação de placa, a solução automatizada para enfrentar
o desafio de marcar placas de forma permanente  precisa.

Novo Flexo Engine da Esko
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Flint Group Packaging Inks revelou sua nova
linha de revestimentos termosseláveis sem
cloro sob a marca NexisCode. Lançado em
apoio à sua visão geral de sustentabilidade
de 'apoiar os mercados de embalagens com
produtos construídos de forma responsável
e soluções sustentáveis projetadas para
economias circulares', o novo portfólio é
projetado para uma ampla gama de aplicações de
embalagens de filme, papel e alumínio. e é baseado em uma
série de tecnologias de aglutinante que garantem a
adequação, independentemente do substrato usado.
Além dos benefícios da reciclagem de embalagens pós-
consumo, os revestimentos seláveis por calor sem cloro da

NexisCode oferecem vários benefícios. Isso
inclui a capacidade de estruturas de
embalagem de selagem a quente com base
em monomateriais não seláveis para atingir
uma redução no peso geral da embalagem
e propriedades de selagem de baixo calor
que permitem seu uso em aplicações de
embalagem sensíveis à temperatura. A

nova linha de embalagens flexíveis do Flint Group também
oferece versatilidade no processo de impressão. É adequado
para aplicações de rotogravura, flexografia e revestimento e
está disponível em formatos destacáveis e não destacáveis
para desempenho de rasgo em uma ampla gama de
substratos de embalagens.

A
impressora de embalagens sueca Gafs

Kartong (Gafs), com sede em Värnamo,

está preparada para receber o que já é a

milésima unidade de impressão da nova

Speedmaster CX 104, um modelo que a

Heidelberg lançou no verão. Fundada

como fornecedora de papelão para embalagens em

1947, a Gafs emprega hoje 22 pessoas e fatura mais

de quatro milhões de euros. A Speedmaster CX 104-6 +

L com unidade de revestimento recém-desenvolvida

com configuração Push to Stop deve ser entregue junto

com uma montadora de chapas Suprasetter 106 e está

programado para chegar antes do Natal.

A Gafs, que produz papelão dobrável principalmente

para clientes suecos em diferentes setores e indústrias,

compl ementa o seu investimento em equipamento com

um contrato de assinatura inteligente que inclui o

fornecimento de todos os consumíveis e software ao

longo de vários anos. Além disso, a Gafs também usará

o Prinect Production Manager, que abrange todas as

funções-chave para a impressão de embalagens. Um

exemplo é a solução baseada em CAD que garante

uma imposição rápida e fácil, e também inclui todas as

marcas de embalagens típicas. O fluxo de trabalho

Prinect fornece todos os dados relevantes para a

produção, garantindo uma produção confiável e

trabalhos repetidos de alta qualidade de forma

consistente. Além disso, o feedback sobre os dados de

produção dá ao Prinect uma visão geral completa do

desempenho em todos os momentos.

Heidelberg instala a milésima
unidade da Speedmaster CX 104

Flint Group Flexible Packaging lança NexisCode
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67% das embalagens brasileiras de papel e papelão 

ondulado são produzidas com matéria-prima reciclada. 

você sabia?

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, a mais importante iniciativa do setor, 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.

LOVE
PAPER

lovepaper.org.brtwosides.org.br

Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar

www.twosides.org.br
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.Colaboração XSYS e Nilpeter
Após a conclusão de um novo teste de
impressão completo, a XSYS revelou
resultados de teste detalhados
comparando a impressão flexográfica com
chapas térmicas e aquelas processadas
com solventes. Trabalhando em conjunto
com o fabricante de impressoras Nilpeter,
a empresa buscou uma solução mais
sustentável que não comprometesse a
qualidade de impressão. Os resultados do
teste confirmam que a qualidade de
impressão não é comprometida ao usar a
mais recente tecnologia de chapa térmica
A amostra de trabalho foi impressa, por
sua vez, com a placa de solvente nyloflex

FTS e a placa térmica XSYS nyloflex XVH.
A placa térmica foi processada com um
processador térmico nyloflex Xpress, que
oferece benefícios consideráveis de
sustentabilidade em comparação aos
sistemas de processamento de solvente
padrão em uso

C
om sede na província sul-africana de Western Cape, a

Multi-Color Corporation (MCC) Paarl é líder mundial em

soluções de etiquetagem de alta qualidade. Sua divisão

Paarl, com 140 funcionários no centro de seus negócios,

fornece etiquetas adesivas de alta qualidade para clientes

em vários setores, como vinhos e destilados, cuidados pessoais e

alimentos e bebidas. Desde dezembro de 2020, a MCC Paarl usa o

processador de placas Flenex FW e C-Touch da Fujifilm como parte

de sua produção de etiquetas, com resultados imediatos e

impressionantes. A sul-africana especialista em etiquetas

autoadesivas considera que sustentabilidade e rapidez na fabricação

das chapas são as chaves para o sucesso do investimento.

MCC Paarl usa chapas
e processador Fujifilm

A Rotocontrol unirá forças com a

Domino e a EyeC para organizar

uma solução híbrida integrada ponta

a ponta com o finalizador de

etiquetas Rotocontrol DT 2.0,

impressora de etiquetas jato de tinta

N610i da Domino e o sistema de

inspeção online EyeC ProofRunner

Web.

Os recursos da solução híbrida

altamente modular incluem várias

estações de corte e vinco, flexografia

rotativa e unidades de impressão de

tela plana, até sete cores, incluindo

branco opaco, com resolução de

impressão nativa de 600 dpi,

combinando produtividade de

impressão flexográfica com a

flexibilidade oferecida pelo trabalho

rápido mudança de tecnologia digital.

O Módulo de Integração N610i

incorpora recursos de produtividade

de tecnologia inteligente i-Tech

automatizados e reconhecidos da

Domino para maior flexibilidade e

confiabilidade.

Outros recursos incluídos na linha

híbrida são laminação, laminação a

frio, hot stamping, inspeção de

etiqueta com 100% de controle de

qualidade de saída, tratamento

corona, cura UV LED e uma

máquina de enrolamento de torre

automática programável com

pequenos rolos.

Rotocontrol com Domino e EyeC
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O
fabricante de equipamentos de

acabamento A B Graphic International

(ABG) lançou a próxima evolução de sua

máquina de corte digital a laser DigiLase

4.0. As melhorias mais recentes incluem

novas opções de peças individuais e

velocidades mais rápidas que, quando combinadas com

sua tecnologia de corte a laser de última geração,

tornam o DigiLase 4.0 incomparável em garantir

consistência e resultados precisos.

A adição de opções de peças individuais atrairá

empresas de impressão na Web que buscam fornecer a

seus clientes recursos aprimorados de marketing. O

laser cortará o formato de cada adesivo,

proporcionando um corte do material da face, passando

pelo substrato, até o forro. Quando a banda é removida

da área do laser, os adesivos são colocados no sistema

de transporte e os resíduos ricocheteiam. Os adesivos

vão para uma esteira de classificação, onde podem ser

embalados em lotes com a quantidade predefinida

desejada.

Com o novo software desenvolvido pela equipe ABG

Digilase permitindo maior velocidade de seu único

cabeçote de laser, o DigiLase 4.0 atualizado reduz

ainda mais os tempos de entrega. Combinando a mais

recente tecnologia de fluxo de trabalho com leitura de

código de barras, que permite a troca automática de

trabalho, o DigiLase 4.0 pode agora oferecer

flexibilidade completa em uma ampla gama de

aplicações de impressão e aplicação, incluindo opções

de rolo. rolo, folha e d, mais recentemente, peças

individuais. O design modular da máquina é totalmente

compatível com o módulo DigiJet da ABG para

embelezamento digital, o que significa impressão e

remessa no mesmo dia, juntamente com a tecnologia a

laser DigiLase.

O especialista em acabamento A B Graphic
International (ABG) instalou dois novos rebobinadores
de torre ECTR Vectra na Aztec Label, o fabricante
britânico de etiquetas autoadesivas de alta qualidade.
O investimento ajudará a aumentar a produtividade
da Aztec após o aumento da demanda dos clientes.
Capaz de fornecer um rebobinamento rápido e
preciso de etiquetas autoadesivas padrão, os rebobinadores de
torre são a mais recente adição à configuração de próxima
geração da Aztec Label. Como cliente de longa data, a empresa
opera atualmente três rebobinadores de torre ABG, aumentando
para cinco, dando-lhes a flexibilidade de executar qualquer
trabalho em qualquer máquina disponível.

O ECTR básico da ABG está disponível em
larguras de correia de 330 mm, 410 mm ou 510
mm. Perfeito para aumentar a capacidade de
produção e eficiência do fluxo de trabalho, o Vectra
ECTR também pode ser totalmente atualizado com
uma ampla gama de opções, incluindo
carregamento automático do núcleo, fechamento

do rolo acabado com aplicação de impressão e etiqueta e
sistema de inspeção de câmera 100% fleyeVision da ABG.
Capaz de trabalhar online ou offline como uma solução autônoma
com um módulo de desenrolamento separado, os rebobinadores
de torre Vectra oferecem prazos de entrega mais curtos, menor
estoque e menos desperdício.

ABG lança DigiLase 4.0 aprimorado

Aztec Label aumenta sua produtividade com ABG



62 LaPrensaLaPrensaLabelling & PackagingLabelling & Packaging  

O
s clientes
adicionaram sua voz
ao debate sobre as
embalagens em um
segundo SPC Open
House intitulado

"Novos tempos, novos desafios e
novas oportunidades" em Lienz,
Áustria, apresentado pela Koenig &
Bauer Durst.

Jochen Drösel, Diretor de Vendas
do Grupo Schumacher, foi o
palestrante principal no evento
destacando as tendências, desafios
e oportunidades futuras para os
mercados de papelão ondulado,
bem como as implicações mais
amplas para o varejo e outras
indústrias. As sessões de breakout
no Durst Innovation Center East
também incluíram percepções
detalhadas sobre a impressora
automática de passagem única
Delta SPC 130 que usa tintas à
base de água, seguras para
alimentos.

Koenig & Bauer Durst sediará um
terceiro SPC Open House no Durst
East Innovation Center, Lienz, em

Koenig & Bauer Durst organiza
um SPC Open House
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