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Flint Group recebe
classificação Prata Ecovadis
mais de 85.000 empresas classificadas.
A empresa foi considerada no top 21% das empresas
avaliadas pela EcoVadis na fabricação de tintas,
vernizes e similares, incluindo tintas de impressão. Foi
classificada entre os 9% melhores empresas na
categoria Compras Sustentáveis, bem como entre os
7% melhores em Ética.

Flint Group, incluindo todas as unidades
de negócios dentro de suas divisões de
Embalagem e Publicação Comercial e
Web, alcançou o status Silver da
EcoVadis, o maior e mais confiável
fornecedor mundial de classificações de
sustentabilidade de negócios com uma rede global de

O

Kodak publica seu Relatório de Sustentabilidade 2021
programas da Kodak,
especificamente na redução de
resíduos e geração de
eficiência energética, redução
de emissões, conservação de
água e melhoria do
envolvimento de funcionários e
da comunidade. O relatório
também detalha como a Kodak
respondeu aos desafios assustadores da
pandemia global do COVID-19 e alavancou seus
recursos e tecnologia de novas maneiras para
apoiar a luta global contra o vírus.
Além das últimas conquistas de sustentabilidade
da Kodak, o relatório revela as metas de
sustentabilidade da empresa até 2025.

A Kodak está totalmente
comprometida com um futuro
sustentável para a empresa, seus
clientes e o planeta. Isso é
destacado no Relatório de
Sustentabilidade 2021 da Kodak,
que resume as conquistas e
objetivos da empresa ls para
impulsionar uma maior
sustentabilidade ambiental e social. Refletindo as
atividades de negócios globais da Kodak de 2018
a 2021, o relatório, intitulado "One World, One
Kodak", fornece informações sobre os esforços de
sustentabilidade implementados em toda a
empresa e em todo o mundo.
O relatório de 36 páginas descreve os
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Sistemas de informação
e a Indústria Gráfica 4.0
Indústria 4.0 nos acompanha há
l Ter um ecossistema tecnológico muito
alguns anos e aos poucos
complicado para governar
começa a ser percebida de
l Capturar dados e informações e não
forma generalizada nos
analisá-los. Medir, medir, medir e depois
negócios gráficos.
não tomar decisões para melhorar
Em suma, a indústria 4.0 engloba a
nossas operações
digitalização e integração de nossos
l Por estar muito focado na análise de
processos de produção e gestão, e
informações, negligenciando nossos
aproveita todas as tecnologias digitais
clientes ou nossos operadores
disponíveis para melhorar a eficácia de
Em suma, os dados que obtemos dos
nossas operações de produção, com o
nossos sistemas de informação devem
objetivo de alcançar fábricas inteligentes.
ser a matéria-prima para tomar decisões
Dentro do nosso setor, as tecnologias
e melhorar, e para isso devemos:
Por: José Antonio
mais exploráveis da indústria 4.0 seriam:
l Criar rotinas de trabalho nas quais as
Martínez
informações sejam compartilhadas com
l Internet das Coisas
as partes interessadas (operadores e
l Big data
Consultor de
gerentes intermediários).
l Armazenamento na núvem
LeanPrinting e melhoria
l Robotização
l Que as informações são verdadeiras e
de processos da LTCaM.
atuais
l Integração de sistemas de informação,
Business Intelligence
l Que tudo esteja voltado para a melhoria
contínua e que os resultados dos dados se cristalizem
l impressao 3D
em planos de ação para melhorar nossas operações.
l Realidade aumentada
Neste contexto, surgiram aplicações complementares
Essa nova revolução industrial também está nos levando
específicas com o nosso ERP e que nos ajudam a
a mudanças importantes na forma como gerenciamos
melhorar as nossas operações de forma transversal.
nossas empresas, como
Podemos citar alguns, como:
l Pessoas permanentemente conectadas graças à
Internet das Coisas e Big Data
l MES ou gerente de operações, que coordena e
otimiza as operações de produção em nossa oficina,
l Integração e comunicação entre máquinas, embora já
realiza a captura de dados e monitora a eficácia de
tenham sido feitos progressos consideráveis com o
nossos recursos.
CIP4
l Mudanças na forma como trabalhamos graças a
l ISO Manager, coordena e automatiza a gestão e
informações em tempo real
manutenção de nossas certificações, como 9001,
Por outro lado, essas mudanças estão nos levando à
14001, etc. cobrindo todos os requisitos dos sistemas
criação de novos perfis profissionais e postos de
de gestão
trabalho. Agora, muitas das tarefas que as pessoas
l GEMAO ou gerente de operações de manutenção,
fizeram serão feitas por máquinas, e teremos outras
coordena a manutenção preventiva e corretiva de
ocupações como dirigir (controlar) e manter nossas
nossos recursos produtivos e gerencia avarias e
máquinas. Perdem-se empregos pouco qualificados, que
incidentes
serão preenchidos por máquinas, e serão criados outros
l Módulo de cálculo do custo horário, é um sistema que
empregos mais indiretos, como:
calcula e mantém rapidamente o custo horário de
nossas máquinas.
l Analistas de sistemas
l Especialistas em inteligência de negócios (business
l Registro e autocontrole da qualidade de nossos
intelligence)
processos produtivos, realiza, registra o controle de
qualidade e mantém a rastreabilidade de nossos
l Técnicos de manutenção
processos.
Também deve-se ter em mente que nesta Indústria 4.0
Em suma, podemos afirmar que a indústria 4.0 onde
nem tudo que reluz é ouro, e não está isento de perigos.
mais informação flui devido ao uso de novas tecnologias
Uma empresa gráfica não é uma grande multinacional e,
e integração de sistemas. Mas se não manusearmos
portanto, o novo modelo deve ser dimensionado para o
bem essas informações, podemos obter o efeito
tamanho e as necessidades de uma PME. Podemos
contrário ao desejado. Para isso, as informações devem
citar alguns perigos como:
ser precisas e fornecer clareza para nos ajudar a tomar
l Tornar um modelo tecnológico muito complicado e
as decisões corretas em nossos processos.
impossível de manter com os recursos que temos
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Automação vai alimentar o novo ano
Por: Kodak

QUANTAS PLANILHAS SÃO USADAS PARA RASTREAR
TRABALHOS, COMPONENTES OU PROCESSOS?

ara que sua empresa cresça em 2022,
você precisará de uma infraestrutura
inteligente que permita que o trabalho
passe da venda à entrega com o mínimo
de atrito. Para cada processo que exige
que sua equipe intervenha para mover o
trabalho pelo processo de produção, agora é a hora
de ver como automatizar. A automação permite
reimplantar um de seus recursos mais preciosos: seu
pessoal. Ele permite melhores margens limitando os
custos de mão de obra de produção e minimizando os
pontos de contato que podem introduzir erros no
processo de impressão.
Está se tornando uma necessidade nas operações
de impressão automatizar o máximo possível para
ganhar eficiência. Mas antes de iniciar seus processos
de planejamento, observe seu estado atual para
garantir que você entenda como o trabalho está
fluindo hoje.

Toda empresa tem alguns processos ad hoc
rastreados em planilhas, quadros brancos e blocos de
notas para manter os itens de missão crítica em mente.
Não há nada de errado com isso, mas quando eles se
tornam a única fonte de verdade sobre um trabalho ou
processo, eles adicionam risco à produção. Algumas
organizações justificam o uso de planilhas colocando-as
em servidores de acesso compartilhado para que todos
os membros autorizados possam acessá-las facilmente.
Parece uma ótima ideia, mas com o tempo você pode
encontrar cópias em desktops individuais e a cópia
compartilhada não é mais a fonte confiável de
informações.
Saber o que você tem ao planejar a automação
ajudará você a avaliar o esforço. A mudança para
esse ambiente automatizado cria um único sistema de
registro que é confiável e pode ser integrado a
sistemas adjacentes de negócios e planejamento de
recursos empresariais (ERP).

VOCÊ TEM UM ÚNICO SISTEMA DE REGISTRO QUE

PLANEJAMENTO PARA AUTOMAÇÃO

COLETA DADOS DE FORMA CONFIÁVEL DOS

Como você planeja a automação? Você pode tentar
encontrar alguns processos que pareçam fáceis de
automatizar, adicionar algumas novas ferramentas e
chamá-lo de seu plano de automação, mas há uma
maneira melhor. Começa por saber o que é possível.
Novas opções em fluxos de trabalho baseados em
nuvem trazem as mesmas opções poderosas para
lojas menores que as lojas maiores desfrutam. Com
investimentos mínimos e uma implementação em
mediata, as lojas com uma única impressora digital
podem criar um fluxo de trabalho eficiente que será
dimensionado usando a mesma tecnologia de uma
loja de médio porte com uma combinação de
dispositivos digitais e offset. E essas modernas
soluções de fluxo de trabalho de produção baseadas
em nuvem podem ajudar em qualquer segmento, seja
o trabalho que você produz com conteúdo estático rico
em gráficos ou usa processos orientados por dados
para executar conteúdo variável direcionado a um
destinatário específico. Os fluxos de trabalho de
produção automatizados de hoje são projetados para
integrar ferramentas MIS e ERP, soluções Web-toPrint e opções de comércio eletrônico. Essa
abordagem deve estar no topo da sua lista ao
considerar as opções de automação porque traz uma
infraestrutura de TI robusta para a mesa.

P

SISTEMAS DE PRODUÇÃO E DE NEGÓCIOS?

Se você tem esse sistema de registro, está no
estado perfeito para assumir a automação de ponta a
ponta. Se você tiver vários pontos de coleta de dados
que nunca foram integrados, ainda há um caminho
para a automação. Ainda assim, seu planejamento
pode demorar mais para acomodar a identificação dos
dados necessários e os processos que os utilizam.

VOCÊ TEM PROCESSOS PADRÃO PARA
RECEBIMENTO DE PEDIDOS, ESPECIFICAÇÃO DE
TRABALHO E GERENCIAMENTO DE PEDIDOS?
Quando existem processos padrão, o planejamento
de automação pode aproveitá-los para acelerar a
implementação. Quando os procedimentos de
recebimento de pedidos são diferentes para cada
canal de vendas, é difícil padronizar a entrada de
pedidos. Quando o processo de captura das
especificações do trabalho varia de acordo com o
membro da equipe de vendas e os pedidos são
gerenciados sem uma visão estratégica do uso da
máquina e dos prazos do trabalho, será necessário
algum trabalho antes de automatizar e fazer esses
processos funcionarem. ser mais eficiente.
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podem ser solicitados
a mudar a maneira
como realizam seus
trabalhos ou mudar
de posição para
acomodar as
mudanças planejadas
do processo.
Encontre rampas de
acesso ao ambiente
de negócios
totalmente
automatizado para
cada elemento do
plano tático que
permite custos mais
baixos e margens
mais altas.
Uma parte do planejamento tático inclui sua
abordagem às operações diárias. Para criar um
ambiente eficiente em 2022, considere um plano
operacional separado para documentar as
expectativas de cada departamento, os pontos de
interface entre os departamentos e as principais
métricas de desempenho que ajudarão todos a
permanecer no curso estratégico. A automação não
elimina a necessidade de entender os pontos de
contato da produção. A melhor prática é documentar o
que deve acontecer se você também perder o acesso
à automação.
A etapa final no planejamento de automação é criar
os planos de contingência adequados. Os fluxos de
trabalho automatizados baseados em nuvem
protegem você contra interrupções do servidor no
local e reduzem grande parte do risco associado às
instalações no local quando combinados com uma
estratégia de backup disciplinada.

A automação de
processos individuais
combinada com
intervenções manuais não
é a conquista que traz
mais benefícios.
Considerar a automação
exige uma imersão em
cada ação envolvida,
desde o ponto de
estimativa e venda até a
entrega final ao cliente. O
planejamento é o evento
ativo projetado para
identificar os pontos de
contato e a melhor
abordagem para revisar
cada etapa, as pessoas
envolvidos e as ferramentas atualmente utilizadas.
Comece articulando suas metas estratégicas para
2022. Você pode estar procurando expandir para uma
nova indústria ou segmentos de impressão. Sua carga
de trabalho atual pode exigir mais capacidade. Você
pode querer adquirir mais recursos, seja comprando
mais equipamentos, simplificando fluxos de trabalho
ou comprando uma empresa. Ao considerar seu plano
estratégico, descreva os processos candidatos à
automação para avançar em direção a esses
objetivos. Não se surpreenda se você identificar os
processos manuais atuais como gargalos críticos.
Os objetivos estratégicos são de longo prazo e
informam a forma como o negócio funciona. Haverá
trabalho a ser feito para construir a ponte entre
estratégia e implementação, e é aí que o
planejamento tático se torna essencial. Os objetivos
táticos são mais do que resolver o gargalo atual. Eles
trabalham dentro da estratégia para considerar como
implementar novos processos e software, mantendo a
produção em movimento. Pense nisso como trocar os
pneus de um carro enquanto ele está em movimento.
Haverá preocupações práticas à medida que os
processos atuais forem substituídos pela automação,
incluindo como e quando aposentar ferramentas que
não fornecem mais valor. As táticas devem apoiar os
objetivos estratégicos e resolver desafios específicos
enfrentados pelos negócios sem adicionar mais
obstáculos à criação de um ambiente automatizado.
Construir o plano estratégico de automação para
considerar a implicação prática de automatizar os
processos atuais. Inclua metas para obter a adesão
dos membros da equipe em cada departamento, que

Empresas

O QUE FAZER A SEGUIR

Se você planeja automatizar seu fluxo de trabalho
de impressão em 2022, procure plataformas que
sejam escaláveis e fáceis de integrar aos seus
principais sistemas de negócios. Certifique-se de que
o parceiro de tecnologia escolhido permite
automatizar todas as tarefas de pré-impressão e
produção e, em seguida, mapeie essas tarefas
automatizadas para garantir que cada tipo de trabalho
faça a jornada correta em cada processo.
Conheça suas opções e crie um plano que funcione
para você.
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Zanatto Soluções Gráficas e Furnax
anunciam parceria comercial
"Essa
movimentação nos
permitirá uma forte
atuação no Sul do
País, acompanhando
mais de perto nossos
clientes do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina
e Paraná, além de no
interior do estado de
São Paulo", destaca
Luís Flávio Lima, gerente comercial da Furnax.
"Zanatto e Furnax são duas marcas tradicionais que
se unem para expandir a oferta de soluções gráficas de
primeira linha aos mercados do sul do Brasil e do
interior de São Paulo. Certamente, a sinergia entre as
empresas levará vários benefícios aos clientes",
salientou Adair Zanatto, Presidente da Zanatto
Soluções Gráficas.

Zanatto
Soluções
Gráficas e a
Furnax
anunciaram
uma nova
parceria comercial.
Segundo o acordo, a
Zanatto, que conta com
44 anos de tradição na
distribuição de soluções
para o segmento gráfico nacional, representará
comercialmente a Furnax nos estados da região sul e
também no interior do estado de São Paulo.
Na semana do dia 24 de janeiro, a primeira reunião e
treinamento comercial foram realizados, durante o qual
foi possível aprofundar o conhecimento dos
representantes sobre os produtos fornecidos pela
Furnax.

A

DuPont lança a série Artistri Brite P5500
de tintas digitais para impressão DTG
foi desenvolvida
para o trabalho em
impressoras com
cabeçotes de
peças elétricas, de
baixa viscosidade,
e é adequada a
todas as
aplicações diretas
em roupas,
incluindo DTF
(direta para o

A Artistri P5500
foi especialmente
desenvolvida para
impressoras DTG
(impressão direta
em roupas),
decoradores e
distribuidores que
desejam mudar ou
expandir suas
operações de
impressão digital e
buscam alcançar repetibilidade com alta qualidade
e impressões duradouras, a partir de um processo
confiável e com boa relação custo-benefício. O
novo conjunto de tintas Artistri® P5500 garante as
mesmas cores da linha P5000 com melhorias na
rapidez de lavagem e nos ciclos de cura mais
rápidos. A tinta branca Artistri® P5590 garante
maior durabilidade à impressão e melhor eficiência
de cobertura e elasticidade. Esta tinta base água

Empresas

filme).
Principais benefícios para os impressores DTG:
l Cores brilhantes: volume gamut > 175,000
l Cobertura do branco: L*>92
l Maior duração com melhoria da
redispersibilidade
l Rapidez na lavagem da camisa escura (após 5
lavagens a 45°C) para impressão & cura no
forno > 4 (escala 0-5)
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Dicas para tornar os folhetos de
marketing e vendas mais eficazes
Por: EMG, Equipamentos
e Máquinas Gráficas
uitas empresas
criam e distribuem folhetos
publicitários para promover
seus produtos
ou serviços,
mas esses materiais de marketing geralmente não
são totalmente utilizados.
Todo material que uma empresa
distribui deve impressionar seus potenciais consumidores. O consumidor
fará um julgamento sobre a empresa
com base no que vê. As empresas correm o risco de perder vendas e clientes se o folheto publicitário não for impressionante. Por exemplo, suponha
que o folheto da empresa seja impresso em papel de baixa qualidade e mal
acabado. Nesse caso, os potenciais
clientes julgarão a empresa com base
nesses aspectos e, na pior das hipóteses, não prestarão atenção aos serviços oferecidos.
Como serviço de impressão, você
pode ajudar seus clientes criando folhetos publicitários ou 'folhetos' que geram entusiasmo em clientes em potencial sobre um novo produto ou serviço. Então, como você pode garantir
que a brochura de produto ou de marketing do seu próximo cliente seja um
sucesso? Aqui estão algumas dicas
eficazes para criar folhetos de vendas
e marketing.

M

CONHEÇA O OBJETIVO DO FOLHETO
Um folheto é uma excelente ferramenta para informar outras pessoas
sobre os serviços ou produtos da empresa. Conhecer o propósito é o primeiro passo para desenvolver uma
boa brochura, seja para informar os
clientes em potencial sobre os serviços ou informar a comunidade sobre
um próximo evento.

Uma brochura impressa de alta
qualidade pode contar a história cativante da sua empresa com imagens
relevantes e envolventes, atraindo potenciais compradores para sua loja,
evento ou site. Quando se trata de impressão de folhetos, ser claro nas
mensagens ajudará os clientes a entender exatamente o que as empresas têm a oferecer e onde encontrá-lo.
Além disso, seja qual for o propósito do folheto, torne-o o mais simples
possível, encadernando-o ou costurando-o suavemente e em um formato
claro.
COLOQUE O LEITOR EM PRIMEIRO LUGAR
Não vamos ignorar o componente
mais importante do folheto: para quem
é e como será usado? É um presente
de um museu, uma informação da sua
organização ou uma promoção do seu
evento? O que o folheto dirá quando
alguém o abrir? Em vez de projetar e
escrever para a empresa, pense para
quem você está escrevendo.
Certifique-se de que as imagens
capturem a atenção do público-alvo e
que o conteúdo responda a consultas
e forneça informações. Acabamentos,
layout, texto e imagens devem ser
convincentes e claros.
Por exemplo, se o seu cliente está
planejando um evento corporativo, a
brochura deve ter um design profissio-
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nal e ser elegante. O revestimento UV
Spot é uma ótima maneira de chamar
imediatamente a atenção do leitor para o seu logotipo ou oferta especial,
graças à sua alta clareza e revestimento atraente.
ENCAIXE NO NEGÓCIO
A aparência geral da brochura deve complementar o interesse do cliente. A maioria das gráficas usa enfeites
impressos em imagens ou conteúdos
relevantes para fortalecer a reputação
que transmitem aos seus clientes,
bem como para apresentar folhetos
de alta qualidade que podem ajudar a
diferenciá-los de seus concorrentes.
Por exemplo, em uma brochura de
equipamentos esportivos, inclua imagens em relevo de logotipos esportivos, bem como cores de times no design para dar mais ênfase aos seus
produtos. Para um veterinário, eles
podem misturar fotos de animais como gatos e cachorros e usar o verniz
UV com reserva para criar uma ilusão
de arte.
A conquista do envolvimento do
cliente não é mais garantida apenas
por fotos de alta resolução, designs
exclusivos ou cores brilhantes, mas o
impacto sensorial na impressão visualmente atraente aprimora as ferramentas de marketing para que os
clientes se lembrem de sua empresa.

USE IMAGENS DE ALTA QUALIDADE
Gráficos ou imagens são um componente essencial de brochuras. As
imagens não apenas tornarão a brochura mais atraente, mas também fornecerão uma abordagem rápida para
transmitir a mensagem.
Após escolher a imagem correta,
verifique se a qualidade está alta o suficiente para evitar impressões pixeladas.
Adicionar enfeites de impressão
como verniz UV em relevo e laminado
à brochura é uma maneira de adicionar acabamentos de qualidade e chamar a atenção dos clientes. Eles são o
toque final que adiciona o fator uau à
sua brochura e uma maneira rápida
de destacá-los da multidão.
Incorporar esses recursos no folheto pode ajudar a focar a atenção em
uma área específica.
ESCOLHA A FONTE CORRETA
Ao criar uma brochura, certifiquese de usar a mesma fonte que seu
cliente usa em seu logotipo e outros
materiais promocionais. Manter a consistência é fundamental e tem um impacto significativo na forma como os
clientes veem os negócios.
Diferentes tipos de letra têm suas
próprias personalidades e o estilo deve
se adequar ao tom da imagem da empresa. Por exemplo, se o seu cliente
quiser parecer profissional, não use o
Comic Sans. Este tipo de letra é adequado para entretenimento infantil e
banda desenhada, mas não para eventos empresariais, produtos ou serviços.
Uma fonte como Arial ou Times
New Roman provavelmente é segura
de usar. No entanto, certifique-se de
escolher um que seja visualmente
atraente, claro e fácil de ler.
No entanto, tenha em mente que o
layout ficará confuso e confuso se
você se muitas fontes. Além disso,
sua coerência visual será arruinada.
CRIE UM TÍTULO ATRAENTE
A primeira coisa que os consumidores em potencial veem é a capa do
folheto. Ele define a linha para o resto,
por isso precisa ser envolvente, memorável e profissional.
Isso pode ser feito criando um títu-

lo que indique claramente o que seus
clientes oferecem e como isso os ajuda. Você também pode adicionar os
potenciais desafios do seu público-alvo e as soluções que a empresa pode
oferecer.
Lembre-se de que o leitor médio olha para a capa de um folheto de marketing por menos de 5 segundos antes de decidir se deve ou não lê-lo.
Poucas pessoas se darão ao trabalho
de abrir uma brochura se o título da
frente não for interessante.
SAIBA MAIS SOBRE OS ESTILOS DE
BROCHURA

Depois de determinar a quantidade
de conteúdo necessária para a brochura do seu cliente, você pode escolher um estilo de brochura. Você tem a
opção de selecionar uma brochura
com duas ou três dobras. Um folheto
bem dobrado faz toda a diferença porque é importante parecer apresentável ao fornecer aos clientes informações sobre sua empresa, serviços
e produtos.
FLUXO DE CONTEÚDO AMIGÁVEL
O objetivo da brochura é envolver,
informar e despertar a curiosidade. Isso significa que ter o equilíbrio certo
de imagens e conteúdo no design do
folheto ajudará seu cliente a atingir
seu objetivo.
Considere o fluxo de conteúdo da
perspectiva do leitor e certifique-se de
que as informações e o layout não sejam confusos e sejam apresentados
no estilo que o leitor gostaria.
DESENHOS QUE CHAMAM A ATENÇÃO
Uma das recomendações de design de brochura mais importantes é
produzir uma brochura que chame a
atenção das pessoas e tenha um efeito estético significativo. Quanto mais
atraente for o folheto, maior a probabilidade de alguém pegá-lo e guardá-lo.
Se o seu cliente está promovendo
um evento ou produto como uma balada, exposição ou festival, o folheto
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não pode ser chato. Um design único
que surpreende quando adicionado a
uma brochura são as pastilhas recortadas. Dá às brochuras um visual novo e elegante.
CONEXÃO DIGITAL
Brochuras impressas são um excelente método para atrair pessoas para
o site de um cliente e mantê-las engajadas com o conteúdo digital. Lembrese de adicionar os links do seu cliente
para o Facebook, Twitter ou Instagram na brochura para promover a
sua presença nas redes sociais.
Os códigos QR podem ser adicionados aos folhetos para conectar os
clientes ao mundo digital. Esses códigos levam à web para obter mais informações sobre negócios, produtos e
serviços.
ADICIONAR UMA CHAMADA PARA AÇÃO
Por fim, ofereça um claro apelo à
ação que oriente o público. Faça esta
seção do folheto se destacar e ser difícil de perder. Dê aos leitores uma
razão convincente para agir.
Os leitores podem ter dúvidas ou
querer mais informações sobre as
ofertas. Você pode atrair clientes para
sua empresa e criar confiança incluindo e-mail e número de telefone.
BROCHURAS EFICAZES PODEM
IMPULSIONAR OS NEGÓCIOS

Projetar uma brochura que os
clientes desejam manter é uma tarefa
desafiadora. No entanto, podem ser
criadas brochuras que transmitam
uma mensagem clara e proporcionem
o melhor retorno do investimento, concentrando-se até nos mais pequenos
detalhes e apelando às necessidades
dos clientes.
Além das dicas acima, lembre-se
de que o acabamento de alta qualidade, como aparas de impressão, dobra
e corte, faz uma grande diferença na
criação de uma brochura eficaz. Ele
oferece uma maneira única para os
clientes se lembrarem do negócio.

Os produtores de tinta de impressão
enfrentam problemas graves contínuos
na cadeia de suprimentos
s produtores de tinta de impressão esperam que as
tensões da cadeia
de suprimentos
continuem
até
2022. Mesmo com
algumas dessas restrições diminuindo e a recuperação avançando, a incerteza global permanece em relação
ao ressurgimento do coronavírus,
comportamentos de compra erráticos
dos consumidores e possíveis barreiras comerciais.
A European Printing Ink Association (EuPIA) volta a apontar, após comunicação no início de 2021, para
uma soma de fatores, desencadeados principalmente pela crise do COVID-19, que estão a impactar severamente a cadeia de abastecimento de
matérias-primas em geral. Embora os
membros da EuPIA continuem a trabalhar arduamente para minimizar os
riscos para os clientes, eles destacam
as pressões econômicas que afetam
o mercado de tintas de impressão.

gar, devido à reativação da economia
em todas as regiões do mundo, o que
provocou um aumento na demanda.
Acrescente a isso uma cadeia de suprimentos prejudicada, produção reduzida na China devido ao Programa
de Redução de Energia da China e
escassez de matérias-primas importantes.
Para o produtor de tintas e revestimentos de impressão, a escassez de
transporte e de matéria-prima está
causando uma infinidade de desafios.
Somam-se a essa "tempestade perfeita" inúmeros fatores relacionados
às matérias-primas e ao transporte de
cargas.

CADEIAS DE SUPRIMENTOS GLOBAIS
A economia global está experimentando o que a maioria dos economistas e especialistas em cadeia de
suprimentos definem como uma volatilidade da cadeia de suprimentos
sem precedentes na memória recente. A demanda por produtos continua
a exceder a oferta e, como resultado,
a disponibilidade global de matériasprimas e transporte foi bastante afetada.
Esta situação, alimentada por uma
pandemia global que continua a causar paralisações de fabricação em
muitos países, foi agravada, em primeiro lugar, por uma base de consumidores domiciliares que compram
mais itens do que o habitual e fora
das épocas de pico e, em segundo lu-

MATÉRIAS-PRIMAS
Desequilíbrios na oferta e demanda de muitas matérias-primas críticas
usadas na produção de tintas de impressão (óleos vegetais e seus derivados, petroquímicos, pigmentos e
dióxido de titânio) estão causando
grandes transtornos às empresas
membros do EuPIA.
Materiais em todas essas categorias estão, em graus variados, experimentando um aumento na demanda,
enquanto a oferta permanece limitada. Além disso, a volatilidade na demanda levou ao aumento da complexidade na capacidade dos fornecedores de prever e planejar remessas.
Observando cada grupo de materiais, podem ser detectados fatores
contribuintes exclusivos:

O
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l Pigmentos, incluindo TiO2, aumentaram recentemente devido ao
aumento da demanda e fechamentos
na China causados pelo Programa de
Redução de Energia da China. TiO2
tem visto um aumento na demanda
por tintas arquitetônicas e produção
de turbinas eólicas.
l A oferta de óleos vegetais orgânicos tem sido afetada por condições
climáticas desfavoráveis nos EUA e
na América Latina, em um momento
em que as importações e o consumo
dessa categoria de matéria-prima pela China aumentaram.
l Os produtos petroquímicos (resinas e solventes UV, poliuretano e
acrílicos) tiveram aumento de custo
desde o início de 2020, e alguns desses materiais apresentam aumentos
de demanda fora dos níveis normais.
O mercado testemunhou uma infinidade de eventos de força maior que
restringiram ainda mais a oferta e
exacerbaram uma situação já instável. À medida que os custos continuam a subir e a oferta continua a diminuir, os produtores de tintas de impressão e revestimentos são cada
vez mais afetados pela imensa competição por materiais e recursos.
EMBALAGEM, FRETE E TRANSPORTE
Materiais de Embalagem: A indústria continua enfrentando escassez
de aço para tambores e matérias-primas de polietileno de alta densidade
para baldes e jarras.

O aumento da demanda no
comércio on-line está levando a uma
oferta limitada de caixas de papelão
ondulado e inserções. Alocação de
materiais, atrasos na produção, matéria-prima, força maior e escassez de
mão de obra contribuem para o aumento na embalagem. A demanda
extraordinária continua superando a
oferta.
Limites de capacidade de frete aéreo e marítimo: a pandemia tem sido
um catalisador para atividades anormais de compra do consumidor (durante e após os bloqueios), causando
uma demanda incomum em vários
setores e esgotando a capacidade de
envio. transporte aéreo e marítimo.
Os custos de combustível de aviação
aumentaram junto com os custos de
transporte de contêineres (em algumas rotas da Ásia/Pacífico para a Europa e/ou Estados Unidos, os custos
de contêiner aumentaram de 8 a 10
vezes o normal).

Surgiram horários de embarque incomuns e os embarcadores se vêem
encalhados ou desafiados a encontrar portos para descarregar contêineres. Em última análise, o aumento da
demanda e a logística mal preparada
levaram a uma escassez crítica de
capacidade de carga.
Congestionamento portuário: devido à pandemia de coronavírus, medidas rigorosas de saúde e segurança
estão em vigor nos portos globais, o
que está afetando a capacidade e o
desempenho dos portos. A maioria
dos navios de carga oceânica perde
os horários de chegada programados
e os navios, que não chegam a tempo, sofrem atrasos enquanto aguardam novos slots de abertura. Isso
contribuiu para o aumento dos custos
de envio desde o outono de 2020.
Escassez de caminhoneiros: Outro fator que contribui é causado por
uma escassez crítica de caminhoneiros em muitas regiões, mas talvez

mais pronunciada em toda a Europa.
Curiosamente, essa escassez não é
nova e tem sido uma preocupação há
pelo menos 15 anos. Simplesmente
aumentou devido à pandemia global.
A pandemia interrompeu o comércio internacional, aumentando o custo
do transporte de mercadorias e adicionando um novo desafio à recuperação econômica global.
A impressão de todos os tipos continua a ser um meio importante para
compartilhar notícias em todo o mundo, produzir documentos e sinalização
essenciais e produzir as embalagens
que protegem, preservam e ajudam a
transportar alimentos e outros bens
essenciais para as sociedades em todo o mundo. O valor das tintas e revestimentos de impressão é inegável,
e a indústria está comprometida em
trabalhar em conjunto para garantir a
continuidade do fornecimento à medida que avançamos contra esses ventos contrários contínuos.

Epson publica seu relatório de sustentabilidade europeu "Green Choice" 2021
A Epson apresentou
dados sobre progressos
significativos rds desenvolvendo operações totalmente sustentáveis,
com a publicação do seu
Relatório de Sustentabilidade Europeu 2021, "A
alternativa sustentável
(Making the Green Choice)". Além do investimento da Epson em sua
própria transformação, o
relatório detalha inovações como a tecnologia sem aquecimento
que ajudará a alcançar
um futuro sustentável.
A Epson propôs alo-

car 100.000 milhões de
ienes (cerca de 770
milhões de euros) para
sua transformação em
termos de sustentabilidade durante a próxima década. Para isso, será feito investimento na descarbonização e no fechamento dos ciclos de recursos (maximização do
uso de recursos) internamente. Externamente, a
inovação da Epson reduzirá o impacto ambiental
dos clientes e permitirá o
desenvolvimento de novos produtos inerentemente sustentáveis.
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Até 2021, a Epson
comprometeu-se a:
l 2023 - reduza as
emissões para se alinhar
com a meta de aquecimento de 1,5 graus.
l 2023 - atingir 100%
de uso de energia re-
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novável em todas as
operações do grupo.
l 2025 - reduzir as
emissões diretas (19%) e
indiretas (44%).
l 2030 - cumprir os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU. A Epson adicionou
os objetivos 1, 2 e 16 aos
seus compromissos em
2021, garantindo que todos os 17 ODS da ONU
estejam agora em foco.
l 2050 - ser carbono
negativo e livre de recursos subterrâneos (por
exemplo, petróleo e metais).

Heidelberg se compromete a ser
neutra em relação ao clima até 2030
Heidelberg está dobrando suas
atividades em gestão de
sustentabilidade. Tendo como pano de
fundo os desafios globais trazidos pelas
mudanças climáticas e como parte de
sua estratégia de sustentabilidade, a
Heidelberg se comprometeu a ser
neutra em relação ao clima até 2030. Para ajudar a
atingir esse objetivo, a empresa estabeleceu um painel
de Governança Social Ambiental (ESG), pela Dra. Eva
Boll, que será responsável pelo desenvolvimento da
estratégia e definição, implementação e
acompanhamento das medidas associadas.
Para atingir esse objetivo, a Heidelberg já definiu
várias medidas e começou a implementá-las. Em
primeiro lugar, a atenção tem sido focada no aumento
da eficiência energética em todas as plantas de

A

produção e distribuição e no fornecimento de energia
verde nas referidas instalações. Isso por si só levará a
uma redução clara das emissões de CO2. A empresa
usará então certificados de emissão para compensar as
emissões residuais inevitáveis. É um processo longo,
mas a Heidelberg estabeleceu o objetivo de alcançar a
neutralidade climática completa em todas as suas
instalações, sem a necessidade de usar certificados de
emissão, até 2040, o mais tardar.
A estratégia de sustentabilidade ESG em Heidelberg
vai muito além do tema da neutralidade climática. A
empresa vê a sustentabilidade como um equilíbrio de
longo prazo entre meio ambiente, negócios e
responsabilidade social, e se concentra nas áreas de
estratégia climática, produtos ecologicamente corretos,
gestão sustentável de recursos humanos,
conformidade e bom governo.

Fujifilm homenageada por suas operações de serviço
A Fujifilm anunciou que sua
equipe de Serviços Gráficos do
Reino Unido ganhou o prêmio
de "Melhor Equipe de Serviço
de Campo do Ano" no primeiro
European Field Service Awards
por seu apoio à indústria de
impressão, principalmente
durante a pandemia.
O evento, organizado pela
revista especializada Field
Service News, aconteceu na Biblioteca em
Birmingham e no Symphony Hall da mesma cidade
em outubro passado e contou com a presença de
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cerca de 100 representantes
da empresa.
Alan Holt, Diretor de Serviço
da Fujifilm, que foi nomeado
para o prêmio de Líder de
Serviço de Campo do Ano,
disse: "A notícia de que fomos
selecionados criou grande
entusiasmo na equipe de
Serviços Gráficos. Os anos de
2020 e 2021 foram difíceis
para todos nós e estou pessoalmente muito
satisfeito pelo reconhecimento da resiliência e
profissionalismo da equipa.
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líder em pós-impressão

DOBRADORA COLADORA AUTOMATICA

MODELOS: LG800 / LG1100

AUTOMATIC DIE CUTTING MACHINE WITH STRIPPING
MODELO 1060 S

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.

AUTOMATIC CON STRIPPING/ FOIL STAMPING
MODELOS: TD750 / 1060S / 1300 / 1450 / 1600

sharedrisk@sharedrisk.es

ExpoPrint & ConverExpo
acumula resultados positivos
ExpoPrint & ConverExpo Latin America
segue acumulando resultados positivos e
deixando claro que será o grande
encontro da indústria de impressão e
conversão no ano de 2022. A feira
acontece de 5 a 9 de abril no Pavilhão
Verde do Expo Center Norte, em São Paulo.
As expectativas positivas podem ser vistas de
diversos ângulos. O espaço de exposição reforça a
confiança da indústria neste evento já tradicional em
todo o continente. Isto também se apresenta na alta taxa
de pré-inscritos para visitar a feira, com profissionais de
todos os cantos do país e também de outros países.
A ExpoPrint & ConverExpo acontecerá em um
momento essencial, especialmente porque será o palco
para a exposição de equipamentos e soluções diversas
nunca antes mostradas em um evento globalmente. Os
visitantes estarão, desta forma, em contato direto com o
que existe de mais transformador dentro da indústria em
que atuam.
Esta é outra característica do maior evento de
impressão e conversão das Américas, o de conseguir
reunir no mesmo espaço tanto os mais diferentes
mercados que fazem parte da indústria como também
em suas mais distintas tecnologias, seja impressão
offset, digital, flexográfica, 3D, passando também por
serigrafia e rotogravura.
A feira estará com novidades para todos os
segmentos, como impressão editorial, tanto em altas
produções como em tiragens customizadas, impressão

A
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promocional com as mais diferentes capacidades de
produção e acabamento, as novas demandas do digital
para mercados como comunicação visual, têxtil,
decoração, fotografia, envelopamento, brindes e ainda
todas as possibilidades da cadeia de conversão de
embalagens e rótulos, das mega tiragens até as
produções digitais personalizadas e com dados variáveis.
Para entregar todo este vasto espectro de soluções,
a ExpoPrint & ConverExpo terá fornecedores e
representantes nacionais e globais que fornecem todos
os itens que fazem parte da produção de um item
impresso. Começando pelas impressoras, de todos os
formatos e para todas as necessidades, imprimindo de
uma a milhões de cópias.
A oferta de soluções passa também pelas tintas de
diferentes tecnologias, vernizes, solventes, mídias e
substratos, chapas, acessórios e periféricos, softwares
para todas as necessidades, equipamentos de
acabamento e muito mais. Seja qual for o item que o
empresário do setor queira incluir, substituir ou aprimorar
em sua empresa, certamente o encontrará.
A ExpoPrint Latin America é uma realização da
Afeigraf (Associação dos Agentes de Fornecedores de
Equipamentos e Insumos para a Indústria Gráfica) e a
ConverExpo Latin America tem realização da
ABFLEXO/FTA-Brasil (Associação Brasileira Técnica de
Flexografia e Conversão Digital). Ambas as feiras têm
realização da APS Eventos Corporativos. A credencial
de visitante já pode ser feita de forma gratuita e
antecipada em: www.expoprint.com.br/visitar.
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Iniciativas promovidas na feira
ExpoPrint & ConverExpo Latin America 2022
odas as atrações serão gratuitas e focadas
em levar ao profissional do setor conteúdos e
informações que possam ajuda-lo nas
melhores tomadas de decisão.Iniciativas
confirmadas que ocorrerão dentro da
ExpoPrint & ConverExpo Latin America 2022:

T

Maker
O Maker é uma arena que vem para destacar o poder
do termoplástico na comunicação visual. Serão
ministradas explicações didáticas e práticas sobre como
lidar com materiais como acrílico e criar produtos
fantásticos e rentáveis. O visitante verá o processo de
produção de uma peça e poderá tirar dúvidas com os
especialistas sobre tudo que é possível ser realizado
com os substratos e equipamentos corretos. A iniciativa
acontece todos os dias dentro da feira.
Flexo Tour
O Flexo Tour faz sua estreia na ExpoPrint &
ConverExpo Latin America 2022 e vai mostrar todo o
processo de uma tecnologia essencial para a sociedade:
a flexografia para conversão de embalagens e rótulos. A
feira receberá especialistas renomados que vão falar de
diferentes aspectos que norteiam o setor, tanto em
processo produtivo como em pensamento estratégico.
Um momento essencial para parar e refletir sobre a sua
empresa.
CAMBEA #11
O CAMBEA #11 é um eletrizante torneio realizado
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pela Alltak que celebra e valoriza o talento dos
aplicadores brasileiros. O vencedor tem acesso direto ao
Wrap Masters, final mundial que acontece na Europa
durante a FESPA Global Print Expo. A iniciativa é o
grande encontro destes profissionais, que aproveitam a
oportunidade para aprender e trocar experiências. Além
da prova principal, que dura cinco dias e vale o título, há
diversas atividades e apresentações para todos os
visitantes.
Ilha da Sublimação
A Ilha da Sublimação FESPA Digital Printing é uma
iniciativa que mostra como o mercado de sublimação e
transfer laser pra brindes é altamente profissional e com
excelentes possibilidades. O visitante terá acesso a
palestras diárias dentro da ExpoPrint & ConverExpo com
especialistas do setor, dando dicas técnicas e também
de gestão, vendas, comportamento em redes sociais e
muito mais. Será possível ter contato direto com os
principais fornecedores de equipamentos e suprimentos.
A Ilha contará neste ano com a coordenação de Felipe
Soares, um especialista do mercado.
Print Live
O Portal Print Live será o centro de notícias da
indústria e será apresentado na ExpoPrint &
ConverExpo. Na feira, você terá um gostinho do que ele
vai oferecer ao mercado! Em um estúdio especial,
acontecerão entrevistas com especialistas, conversas
com representantes do setor e lives diárias para mostrar
tudo o que está ocorrendo no evento.
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Ilha da Sublimação FESPA Digital Printing
estará na ExpoPrint & ConverExpo
com novo coordenador
ucesso em
todas as
suas
edições, a
Ilha da
Sublimação
FESPA Digital Printing
tem uma novidade: após
conduzir com excelência
o projeto por anos, Alex
Falcão passa o bastão
do comando da Ilha para
Felipe Soares,
especialista no mercado
de brindes e que já
assume a coordenação para a ExpoPrint &
ConverExpo Latin America 2022, que acontece de 5 a
9 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo, e tem
a Ilha como atração confirmada.
Alex Falcão, diretor da ComunidadeWEB, que
deixará o comando da Ilha por questões pessoais, fala
que está feliz em ver Felipe assumindo o projeto: "Eu
conheço muito bem o trabalho do Felipe Soares, ele é
a pessoa ideal para ficar no meu lugar. Ele sempre diz

S
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que gosta do meu
trabalho e que vai
manter o nível da Ilha.
Eu inclusive disse a
ele: você não vai
manter o nível, nem
fazer igual: você tem
que fazer melhor e
colocar o seu jeito.
Agora é sua vez!
Brilhe!".
Alexandre Keese,
diretor da FESPA
Digital Printing, destaca
a relevância de Alex
Falcão para a história da Ilha da Sublimação: "Alex
esteve conosco desde a concepção do projeto e teve
um papel fundamental para o sucesso da iniciativa. O
resultado foi visto a cada edição, com todas as
palestras e estandes da Ilha sempre repletos de
profissionais querendo absorver conteúdo sobre o
mercado de brindes. Só temos a agradecer este
grande profissional e seguimos parceiros do Alex e de
todo o time da ComunidadeWEB".
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eProductivity Software reforça
início de jornada independente
na ExpoPrint 2022

e

Productivity Software como uma
empresa independente, após a recente
aquisição pela Symphony Technology
Group (STG) da Electronics for Imaging
(EFI) estará em ExpoPrint 2022.

A volta dos eventos presenciais será importante
para o setor pela oportunidade de reunir fornecedores,
impressores e convertedores. A ExpoPrint &
ConverExpo Latin America acontece a cada quatro
anos, por esse motivo não foi impactada pela
pandemia da Covid-19.

Empresas

Esse passo estratégico para a eProductivity
Software, como uma empresa autônoma, busca
expandir a proposta de valor do portfólio de soluções
com o objetivo de acelerar a trajetória de crescimento
por meio de inovação tecnológica e uma mentalidade
centrada no cliente. "Será o nosso primeiro evento
como eProductivity Software no Brasil e levaremos
experiências e informações relevantes sobre as
tecnologias líderes de gestão gráfica para a indústria
de embalagem e impressão, entre elas, o sistema de
gerenciamento de processos Metrics e o software
iQuote para orçamentos inteligentes", disse Oscar
Silvério, gerente de operações para a América Latina.
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EFI foca estratégia de investimento em
tecnologia para capitalizar segmentos
de imagem digital de alto valor
EFI (Electronics For
Imaging, Inc.) anunciou
que priorizará
investimentos em
tecnologia para acelerar
o crescimento em seu
negócio de impressoras inkjet
industriais EFI, que tem tido rápido
crescimento, para continuar a liderar
a indústria na transição analógicodigital, bem como em sua liderança
de mercado no negócio Fiery. Como
parte dessa estratégia, a EFI
concluiu a venda de sua divisão
eProductivity Software ("EPS"),
voltada ao setor de embalagem e
produtividade de impressão, para
uma afiliada do Symphony
Technology Group ("STG"). EFI e
EPS continuarão a colaborar com
seus clientes conjuntos e parceiros
para garantir sucesso mútuo.
Esse realinhamento permite que
a EFI acelere o investimento em
suas unidades de negócios Inkjet e
Fiery para capitalizar as
oportunidades de crescimento
disponíveis em segmentos que a
empresa atende, bem como
impulsionar a expansão em
mercados que estão começando a
transformação para o digital.

A

Electronics For Imaging
priorizará investimentos em
tecnologia para acelerar o
crescimento em seu negócio
de impressoras inkjet
industriais.
Esse realinhamento permite
que a EFI acelere o
investimento em suas
unidades de negócios Inkjet
e Fiery para capitalizar as
oportunidades de
crescimento disponíveis em
segmentos que a empresa
atende, bem como
impulsionar a expansão em
mercados que estão
começando a
transformação
para o digital.

JATO DE TINTA INDUSTRIAL: CAPTURANDO OPORTUNIDADES

aproveitará sua experiência de líder
no setor em hardware, software de
controle, eletrônicos de alta
velocidade, serviços, dispositivos
conectados à nuvem e inovações
em tintas para fornecer a próxima
geração de impressoras, de alto
volume e qualidade superior.
Seguindo o realinhamento, a EFI
está fazendo investimentos em R&D
para fortalecer sua posição nos
principais mercados enquanto entra
em novas categorias - incluindo o
desenvolvimento de tecnologias
para abordar novas aplicações para
o espaço têxtil e para embalagem.
FIERY: IMPULSIONANDO A INOVAÇÃO E
O CRESCIMENTO DA IMPRESSÃO DIGITAL

A unidade de negócios Fiery, sob
a liderança contínua do Diretor de
Operações da Fiery e Gerente Geral
Toby Weiss, permanece como
onlíder mundial provedor de DFE,
permitindo o alto desempenho
necessário em muitos mercados
verticais, incluindo embalagens,
sinalização e impressão comercial
com soluções Fiery avançadas que
comandam impressoras e prensas
de ponta dos principais fabricantes
de equipamentos.

SOFTWARE DE PRODUTIVIDADE: INVESTIR PARA CRESCER

SEM PRECEDENTES

SOB NOVA PROPRIEDADE

O espaço de inkjet industrial está repleto de
oportunidades em mercados existentes e verticais. A
EFI Inkjet continuará a impulsionar sua liderança em
alto volume, shuttle e tecnologia de jato de tinta de
passagem única, que a empresa tem atualmente
implementado em produtos premiados e de alto
desempenho para o setor de Embalagens e
Corrugado, Display Graphics, impressão em têxteis e
Materiais de Construção/Decoração. A EFI também

O novo proprietário da EPS, STG, é uma empresa
líder de patrimônio privado que se concentra em
investir em software, análise de dados e tecnologia de
software habilitada para empresas de serviços, e
apoiará a EPS para oferecer valor aprimorado aos
seus clientes de embalagem e impressão e acelerar o
crescimento global. STG concluiu esta aquisição em
30 de dezembro de 2021. O preço e os termos do
negócio não foram divulgados.

Empresas
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Cadernos
são bons
sã
ppaarraa
aprender

OS CADERNOS E
BLOCOS
OS DE ANOT
TA
AÇÕES
ANOTAÇÕES
DESAFIAM O CÉREBRO
DE V
VÁRIAS
Á
ÁRIAS
FORMAS
DIFERENTES.
Estudos apontam que
escrever em cadernos e
blocos de anotações é
importante para o
desenvolvimento do
cérebro e da cognição.

1

Desenvolve a memória e atrasa o
declínio mental, melhora o
humor e ajuda a combater
er a
depressão
depr
re
essão e a ansiedade.
“Cadernos e blocos de anotações
são mais avançados e úteis em
comparação com os documentos
mentos
os
eletrônicos
ô
porque o papel contém
informações exclusivas para a
recuperação e estímulo da
memória.”¹¹
memória.”

2

Aumenta a concentração
A
concentração,
o, a compr
compreensão,
re
eensão,
a criatividade e a capacidade
dade de rreﬂexão.
eﬂexão.
e
“Escrever abrange o uso da mão e dos
dedos para formar as letras. Os movimentos
sequenciais dos dedos ativam várias regiões
do cérebro associadas com
co o
processamento e lembrança
lembran de
informações, pensamento,
pensamento
linguagem e memória de
prazo.”²²
curto prazo.”

3

Aperfeiçoa a caligraﬁa e
ajuda a deﬁnir prioridades.
“A caligraﬁa faz você
desacelerar para pensar
sobre o que você está
realmente escrevendo.”
escrevendo.”³³
Fonte:
Front. Behav
Behav.. Neurosci., março 2021 | https://doi.org/10.3389/fnbeh.2021.634158
1. Professor Kuniyoshi L. Sakai, neurocientista da Universidade de Tóquio (Japão), 2021.
2. Virginia
g
Berninger,
Berninger
g r, psicóloga
p
g da Universidade
Univer
de Wisconsin, artigo de 2015 da
The W
Week
eek original do The W
Wall
all Street Journal, 2010.
3. Jon Chan, da W
Wonder
onder Pens, uma papelaria na Clinton Street, em Little Italia, 2016.
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EFI Connect 2022

Conferência EFI Connect destaca novas inovações
de impressão digital que impulsionam
a transformação analógica para digital

Gabriel Matsliach.

Jeff Jacobson.

Marc Olin.

terceira semana de janeiro foi realizada no Wynn Las
Vegas Resort para a 22ª Conferência Anual Efi
Connect, durante a qual a Electronics For Imaging,
Inc. destacou as inovações de ponta em impressão
digital que dão às empresas de impressão mais
capacidade e potencial de lucro em uma gama de
aplicações para o mercado.
As ofertas de jato de tinta de grande formato apresentadas no
Connect do portfólio de produtos de ponta da empresa incluem a

A
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Scott Schinlever.

Toby Weiss.

nova impressora de produção EFI Pro 30h. Também no Connect,
o novo front end digital (DFE), o EFI Fiery FS500 Pro, o servidor
de impressão mais avançado em mais de 30 anos de história da
EFI, foi exibido ao vivo pela primeira vez, e o EFI Fiery fez sua
estreia. Impress DFE, uma solução de servidor e gerenciamento
de cores escalável e flexível para aplicações de etiquetas e
embalagens a jato de tinta, bem como linhas de fabricação em
linha que exigem impressão variável.
O EFI Connect 2022 foi aberto por Jeff Jacobson, CEO da EFI, é
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O inovador digital e CMO da UPS, Kevin Warren, e o CEO da EFI, Jeff Jacobson, falando em uma sessão de bate-papo principal do EFI
Connect perto da lareira artificial.
uma conferência conjunta para
eProdutividade Software.
clientes das empresas de
O EFI Connect também marca a
tecnologia de impressão e
estreia de um produto de préembalagem Electronics For
impressão inovador para
Imaging e eProductivity Software.
empresas de grande formato e
Ele apresentou uma das
sinalização, o software EFI Fiery
formações de palestrantes mais
Prep-it para preparação
dinâmicas nos 22 anos de história
automatizada, layout e produção
do evento. A agenda educacional
de trabalhos de impressão para
aprofundada da conferência
corte. Projetada para atender às
oferece aos clientes uma gama
necessidades de produtividade
O novo software EFI Fiery Prep-it lançado no EFI Connect oferece
mais ampla de conhecimento para
em meio à escassez contínua
economia significativa de mídia em aninhamento de formato real
fortalecer sua posição e capturar
de mão de obra, esta solução de
para impressão de grande formato.
novas oportunidades de mercado.
aninhamento de forma real
"À medida que a indústria trabalha para recuperar o equilíbrio após
poderosa e econômica reduz em até 90% o tempo necessário para
alguns anos muito difíceis, os clientes e parceiros da EFI vêm ao
aninhar objetos complexos para impressão em grandes formatos.
Connect para aprender sobre estratégias práticas e importantes
Comparado a produtos concorrentes, o software Fiery Prep-it
desenvolvimentos tecnológicos que podem ser essenciais para seu
também reduz o uso de mídia em 10% ou mais, ajudando a aliviar
sucesso futuro", disse Ken Hanulec, vice-presidente de marketing
as restrições de fornecimento de mídia. Com a economia de mídia
mundial da EFI.
que gera, esse software poderoso e acessível pode se pagar em
"E mais do que tudo, a conferência deste ano reflete a comunidade,
quatro meses ou menos, ajudando as gráficas a serem mais
colaboração e inovação que as empresas de impressão podem usar
competitivas.
para capturar as crescentes oportunidades da transformação
analógico-digital da indústria."
O EFI PRO 30H
O EFI Connect teve mais de 130 sessões de discussão com as
VERSATILIDADE IMPULSIONA MAIOR POTENCIAL DE
últimas dicas e tendências em todos os segmentos da indústria
GANHOS
suportados pela EFI. Isso inclui sessões que abordam as crescentes
A recém-lançada impressora EFI Pro 30h UV LED de 3,2 metros de
oportunidades de transformação analógica para digital usando as
largura na Connect imprime até 230 metros quadrados por hora,
soluções industriais da EFI para papelão e embalagens, têxteis e
oferecendo uma combinação de velocidade e eficiência que a torna
materiais de construção e decoração.
uma solução híbrida de mesa/rolo a rolo ideal. super amplo para
Apresentando na conferência State of Products estavam Gabriel
empresas que procuram gráficos de exibição de produção como
Matsliach, CEO eProductivity Software; Scott Schinlever, COO da
uma oportunidade de crescimento.
EFI Inkjet e Toby Weiss, COO da EFI Fiery.
Projetada para maior aplicabilidade, versatilidade e potencial de
Gabriel (Gaby) Matsliach, responsável pelo software da EFI até a
lucro, a impressora maximiza a produtividade imprimindo placas
criação da eProductivity Software, disse que a eProductivity
grandes ou várias placas pequenas continuamente. É fácil com a
Software é uma empresa independente e continuará sua estreita
impressora mudar de papel rígido para flexível e a Pro 30h pode
colaboração com a EFI. Na explicação da atividade da empresa, foi
imprimir em rolos duplos, oferecendo aos usuários alto rendimento e
acompanhado por Marc Olin, Presidente Executivo do Conselho de
a capacidade de executar vários trabalhos simultaneamente.

Empresas
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EFI Pro 32 r+.

ACELERE COM A PRODUTIVIDADE SUPER-ALTA
Os participantes do Connect aprenderam sobre as crescentes
oportunidades de produção de banners oferecidas pela classe
avançada da EFI de impressoras jato de tinta de formato super
largo de alta velocidade. Sessões de conferência explorando as
possibilidades mais rápidas, melhores e de ponta em gráficos de
visualização de alta qualidade mostraram como essas soluções
podem impulsionar a produção digital para níveis novos e mais
altos.
Este poderoso trio de impressoras inclui:
l EFI VUTEk XT, uma solução híbrida robusta de 3,2 metros de
largura disponível com manuseio automático de mídia que imprime
em velocidades superiores a 375 placas por hora. Um novo
sistema CP5G exclusivo para o modelo XT oferece circulação total
de tinta, colocação de pontos superior, 5 picoli ter gotículas e
imagens em tons de cinza para uma qualidade quase litográfica
sem expandir além dos quatro conjuntos de tinta CMYK. cores.
l A EFI VUTEk Q5r, uma máquina de produção de jato de tinta
LED UV de 5,2 metros de largura que a torna a impressora rolo a
rolo mais rápida de sua classe, com velocidades de produção que
chegam a 672 metros quadrados por hora. Os usuários podem
estabelecer um fluxo de trabalho completo desde a impressão até o
gráfico finalizado no VUTEk Q5r com corte em linha, recorte e
outras opções de aumento de valor, incluindo um novo sistema de
inspeção visual online disponível este ano.
l A impressora de sinalização de passagem única EFI Nozomi
18000+ LED, uma solução inovadora de sinalização de 1,8 metros
de largura. Disponível em até seis cores, mais tinta branca, imprime
em mídia sintética e papel a velocidades de até 1.000 folhas ou
cartões por hora, uma velocidade que é três a quatro vezes mais
rápida do que as impressoras de sinalização baseadas em
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transporte/passagens múltiplas mais produtivas .

IMPRESSÃO MAIS RÁPIDA E DESENVOLVIMENTO DE
IMPRESSORA MAIS RÁPIDO COM INOVAÇÃO FIERY
Na Connect, os profissionais de impressão testemunharam pela
primeira vez a plataforma FS500 Pro programada para ser lançada
neste trimestre com novos sistemas de produção de folhas soltas e
de escritório de muitos dos principais fabricantes de impressoras
digitais do mundo.
A plataforma DFE para impressão digital comercial e de folhas
soltas processa trabalhos com uso intenso de RIP gráfico até
50% mais rápido do que os EFI Fiery DFEs anteriores. Além
disso, um recurso Fiery JobExpert para DFE pode agilizar as
tarefas de preparação de trabalhos, economizando tempo
valioso ao escolher automaticamente as configurações corretas
de imagem e cor. O Fiery FS500 Pro também oferece uma rica
coleção de recursos adicionais novos e inovadores que abordam
os principais desafios que as empresas de impressão enfrentam,
como tiragens mais curtas, tempos de resposta mais rápidos,
equipe menos experiente, padrões de segurança mais altos e a
necessidade de reduzir custos.
Também fazendo sua estreia mundial no Connect foi o Fiery
Impress DFE, uma solução de gerenciamento de cores e
servidor pronto para uso escalável e flexível. O Fiery Impress
DFE ajuda os fabricantes de equipamentos a obter uma
excelente qualidade de imagem e produtividade. Fornecedores
de equipamentos de jato de tinta especiais com volumes
unitários baixos, bem como linhas de fabricação individuais que
desejam adicionar impressão variável ou personalizada com uma
barra de impressão, podem expandir suas ofertas digitais com
essa nova tecnologia inovadora.
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EFI Pro 30h.
O Fiery Impress DFE pode
especificações de impressão
acionar equipamentos de
Idealliance G7. O Connect
jato de tinta de nível básico,
2022 também contou com
médio ou alto volume em
apresentações de executivos
uma variedade de
seniores e sessões de
plataformas de hardware.
discussão sobre impressão,
Por exemplo, os usuários
embalagem, gerenciamento de
podem enviar arquivos TIFF
negócios, marketing e muito
para um local de
mais. Além disso, a
armazenamento para
conferência contou com
impressoras digitais CMYK
discursos especiais do diretor
de nível básico ou produzir
de marketing da UPS, Kevin
saída RIP rápida enquanto
Warren, e do arremessador do
imprime conteúdo de dados
Hall of Fame e líder de
variáveis para impressoras
economia de todos os tempos
digitais de 7 cores de alto
da MLB, Mariano Rivera.
Marketing directo.
volume, alimentação
Além das últimas novidades
contínua. A Fiery Command WorkStation, a interface de operador
da EFI e eProductivity Software em exposição, a conferência
nº 1 do setor para gerenciamento de tarefas, vem como padrão
deste ano também apresentou, como em ocasiões anteriores, as
com o Fiery Impress DFE. Uma ampla variedade de opções de
tecnologias dos parceiros participantes que, como uma feira,
software integrado também está disponível, incluindo prémostraram as empresas em seus próprios estandes: Aberdeen
impressão, gerenciamento de cores, automação de fluxo de
Fabrics, o Departamento de Comunicação Gráfica de Cal Poly, o
trabalho e análise de nuvem EFI IQ.
Departamento de Comunicações Gráficas da Universidade de
Clemson, Duplo, Esko, ISCorp, LoyaltyLoop, a Fundação Mariano
Rivera, Plan Prophet, a Printing and Graphics Scholarship
TECNOLOGIA, TREINAMENTO E EXCELENTES
Foundation, Print Speak, PRINTING United Alliance, Progress
PALESTRANTES CONVIDADOS
Software Corp ., Ricoh USA e Zünd, algumas delas direcionadas
As ofertas da conferência incluirão um treinamento acelerado de
apenas ao mercado norte-americano.
especialistas/profissionais de dois dias para certificação nas
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EFI priorizará investimentos em tecnologia
Electronics For Imaging priorizará os
investimentos em tecnologia para
acelerar o crescimento de seus negócios
de jato de tinta industrial, bem como de
seus negócios Fiery. Como parte dessa
estratégia focada, a EFI concluiu a venda
de seu negócio de software de produtividade de
impressão e embalagem eProductivity Software
("EPS") para uma subsidiária do Symphony
Technology Group ("STG"). A EFI e a EPS
continuarão a colaborar com seus clientes e parceiros
conjuntos para garantir o sucesso mútuo.
Esse realinhamento permite que a EFI acelere o
investimento em suas unidades de negócios Inkjet e
Fiery para capitalizar as oportunidades de crescimento
disponíveis nos segmentos existentes que a empresa
atende, bem como impulsionar a expansão em
mercados que estão iniciando a transformação digital.
O espaço da indústria de jato de tinta está repleto
de oportunidades em mercados verticais existentes e
adjacentes. A EFI Inkjet continuará a impulsionar sua

A

presença na tecnologia de jato de tinta de passagem
única de alto volume, que a empresa atualmente
implantou em produtos de alto desempenho para as
indústrias de embalagens e papelão ondulado,
gráficos de exibição, têxteis e materiais. A EFI
também aproveitará sua experiência no setor em
hardware, software de controle mecânico, eletrônicos
de alta velocidade, serviços, dispositivos conectados à
nuvem e inovações de tinta para fornecer a próxima
geração de impressoras e impressoras versáteis, de
alto volume e de alta qualidade.
Após o realinhamento, a EFI está fazendo
investimentos em P&D para fortalecer sua posição nos
principais mercados ao entrar em novas categorias,
incluindo o desenvolvimento de tecnologias para
abordar novas aplicações para o espaço têxtil e de
embalagens.
A unidade de negócios Fiery continua a oferecer o
alto desempenho exigido em muitos mercados
verticais, incluindo embalagens, sinalização e
impressão comercial com soluções Fiery avançadas.

Brother lança nova linha de equipamentos multifuncionais

A Brother lançou uma nova linha de
multifuncionais a jato de tinta A4/A3,
acrescentando à sua linha de soluções de
impressão para PMEs. Os novos MFC-J5955DW e
MFC-J6955DW, que também podem ser adquiridos
através de um contrato de Managed Print Services,
adaptam-se a qualquer ambiente de escritório com
um design compacto - menor que a maioria das
impressoras A3 - e permitem imprimir em A3 sem
qualquer problema, minimizando o tempo de

PRINT

inatividade e manutenção do nível de
produtividade.
Os novos MFPs da Brother oferecem baixas
emissões, baixo consumo de energia e grande
economia de custos, sem comprometer a qualidade
de impressão. Além disso, a disponibilidade de
cartuchos de longa duração ajuda as empresas a
otimizar custos e imprimir com eficiência, sem
comprometer o nível de qualidade dos trabalhos de
impressão.
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Tapejarense
ingressa na
impressão
digital com
AccurioPrint
C4065
radicional gráfica offset sediada na cidade
de Tapejara, no Rio Grande do Sul, a
Tapejarense Indústria Gráfica escolheu a
Konica Minolta como parceira para iniciar
seus investimentos de impressão digital
por meio do investimento na nova
AccurioPrint C4065.
Além de ser o primeiro equipamento de impressão
digital da gráfica, a AccurioPrint C4065 da
Tapejarense também é o primeiro modelo da nova
impressora Konica Minolta instalado no sul do país, e
chega ao parque produtivo da empresa para oferecer

T

custo-benefício na impressão em tiragens menores,
conforme explica o proprietário Ivan Baseggio.
"A gente reparou que a quantidade de impressos
vem diminuindo, e, então, veio a ideia de adquirirmos
uma impressora digital, pois a impressão offset tava
se tornando muito custosa. Além disso, hoje, a
impressão digital oferece a qualidade de que
precisamos", salientou.
A AccurioPrint C4065 tem velocidade para imprimir
65 páginas/minuto (formato A4), suporta gramaturas
de até 360 g/m2, e possibilidade de se trabalhar com
formato banner em impressão duplex (frente verso).

Hybrid Software anuncia atualização
do PackZ para versão 7.5
O software para criação
e edição de PDF de
plataforma aberta agrega
novos e atualizados
recursos, tais como o StepZ
(7.5), especialmente voltado
para aplicação de dados
variáveis e itens repetidos
em layouts impressos
digitalmente. Ambas as
ferramentas fornecem
soluções sob medida para especialistas em préimpressão que exigem alta eficiência, qualidade e
desempenho na preparação de arquivos de
embalagem para impressão convencional ou digital.
Os Pactions também foram atualizados,

PRINT

incluindo nova lista de
parametrizações e
automações
desenvolvidas de acordo
com as demandas dos
clientes, permitindo que
operadores ganhem
tempo para que um novo
design de embalagem
seja editado, aprovado e
impresso. Também se
conecta perfeitamente a RIPs de embalagem,
fluxos de trabalho e Digital Front Ends (DFEs).
Pactions podem, ainda, serem usados para
geração de código de barras - incluindo o código
GS1 Digital Link Datamatrix.
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Brother lança
nova gama de
impressoras
A4
profissionais
Brother lançou uma nova gama
de impressoras multifunções profissionais
para satisfazer as necessidades dos
trabalhadores por conta própria, PME e
escritórios. A nova série J4000 das
impressoras jato de tinta de alto
desempenho incluem recursos aprimorados para
conectividade ideal de dispositivos que ajudarão
empresas, grandes ou pequenas, a permanecerem

A

Brother lança solução
SecurePrint Advanced
Para reforçar ainda mais seu compromisso com a
segurança ao imprimir documentos, a Brother lançou o
SecurePrint Advanced, uma nova solução avançada de
impressão pull que expande as opções de impressão
segura que a empresa oferece com Cloud Secure Print,
SecurePrint e SecurePrint+. . Dadas as suas
características, o SecurePrint Advanced destina-se a
organizações com um parque de impressão distribuído,
em que os utilizadores podem utilizar qualquer
equipamento da empresa, melhorando a
funcionalidade, segurança e comodidade de utilização.
Dessa forma, eles podem imprimir com total
tranquilidade, pois os dados confidenciais não serão
impressos fisicamente sem identificação prévia.

PRINT

conectadas o tempo todo.
Cada modelo de impressora vem com uma série de
especificações profissionais, incluindo conectividade
total, uma tela de toque LCD e velocidades de
impressão rápidas. Eles foram especialmente projetados
para ajudar a imprimir e digitalizar documentos de alta
qualidade com rapidez e eficiência, oferecendo um
design compacto, adaptando-se perfeitamente aos
usuários com necessidades de impressão profissional.

Novas impressoras multifuncionais da
série J1000 de Brother
A Brother anunciou o lançamento de sua nova linha de
impressoras multifuncionais a jato de tinta A4, que aproveitam a
tecnologia sem fio para melhorar a impressão eficiente.
Com o objectivo de facilitar as tarefas diárias dos utilizadores, a
nova gama é composta por dois novos dispositivos compatíveis
com a aplicação gratuita Brother Mobile Connect, que oferece
múltiplas vantagens de utilização ao permitir aos utilizadores
controlar o nível de tinta restante, imprimir a partir de qualquer
lugar e a a qualquer momento, armazene e recupere documentos
digitalizados anteriormente, e tudo isso com uma interface
totalmente personalizável para adicionar ou remover as funções
mais utilizadas.
Além de oferecer alta qualidade de impressão a um preço
acessível, ambos os modelos apresentam design compacto e
recursos ricos em recursos, além de ampla gama de opções de
conectividade, compatibilidade com diferentes mídias e interface
amigável que se adapta a cada usuário .
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Epson e Usain Bolt assinam
acordo de colaboração
Epson anuncia
uma extensa
colaboração com
Usain Bolt, o
homem mais
rápido do
mundo, na
Europa. Oito vezes medalhista
de ouro olímpico e amplamente
considerado como o maior
velocista da história, Usain Bolt,
será o rosto de uma grande
campanha de conscientização para as impressoras
sem cartuchos EcoTank da Epson.
Usain protagoniza uma campanha publicitária de
TV para os EcoTanks da Epson, bem como aparições
em outdoors, anúncios online e banners na web, em

A
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sinalização de pontos de
venda nas principais lojas e
shopping centers e nas
mídias sociais em toda a
Europa. Usain demonstrará
com sua habitual indiferença
que com as impressoras
EcoTank da Epson, podemos
literalmente dizer "Relaxe" por
até três anos, graças à
impressão sem problemas e
sem cartuchos.
A campanha também destacará como a assinatura
de tinta Epson ReadyPrint e o serviço de entrega em
domicílio permitem que os clientes economizem até
90% nos custos de impressão, com a tinta entregue
diretamente em sua casa antes que acabe.
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Ronaldo Arakaki
Novo Presidente no Brasil da Konica
Minolta
A Konica Minolta
Business Solutions do Brasil
anunciou Ronaldo Arakaki
como seu novo Presidente.
Arakaki, que
anteriormente ocupava o
cargo de Diretor & COO,
assumirá oficialmente a nova
função de Presidente & COO
a partir de janeiro de 2022. O
Sr. Takahito Mitsuhashi, que
ocupou a Presidência até
dezembro de 2021, seguirá
na empresa como Chairman
& CEO.
Trata-se do primeiro brasileiro a ocupar o cargo de
Presidência na empresa, e, em seu novo desafio,
Arakaki trabalhará manter a Konica Minolta como líder e
referência em impressão digital colorida de produção
(Production Printing) no país. Além disso, ele também
liderará o processo de transformação digital (chamado
internamente de DX) na companhia, impactando tanto
em processos internos, como também na oferta de
soluções inovadoras aos clientes.

Presidente do Conselho da Polysack
A Polysack, fabricante
global de filmes de
embalagens flexíveis
recicláveis, anunciou uma
série de compromissos que
apoiam a estratégia de
crescimento de longo prazo
da empresa e sua intenção
de transformar o mercado de
filmes de embalagens
flexíveis.
Alex Baumgartner
ingressa na Polysack como
Presidente do Conselho,
trazendo mais de 25 anos de
experiência, incluindo cinco
anos como CEO da Constantia Flexibles. Enquanto
liderava o terceiro maior produtor mundial de
embalagens flexíveis, foi responsável pela estratégia de
P&D em embalagens recicláveis e pela transformação
global da empresa em embalagens 100% flexíveis. O
conhecimento da indústria de Baumgartner é extenso e
ele vê os mais recentes desenvolvimentos em filmes
recicláveis como uma grande oportunidade para acelerar
a transformação na indústria de embalagens flexíveis.

Pessoas

Novo gerenciamento para sistemas de
impressão GWS
Depois de fazer parte
da equipe da GWS
Printing Systems por 35
anos, Eric van Kessel
anunciou que deixará o
cargo de CEO a partir de
31 de dezembro de 2021.
O Diretor Comercial
Daniel Constandse e o
CFO Reinier Janssen
formarão a nova gerência
da GWS a partir de 1º de
janeiro de 2021. 2022.
Esta mudança de gestão
segue um caminho bem
planejado para os dois novos diretores assumirem
após a aquisição da GWS pela Manroland Goss em
dezembro de 2018.
A partir de 1º de janeiro, Eric van Kessel
desempenha um papel no apoio à equipe manroland
Goss Benelux focada na base de clientes manroland
Goss na Bélgica, Holanda e Luxemburgo para ajudar
a construir uma nova base de clientes na indústria de
embalagens.

Chris Brooks
Novo Presidente da X-Rite
A X-Rite anunciou Chris
Brooks como seu novo
Presidente. Brooks
coordenará os negócios
globais da companhia com
base em seus mais de 20
anos de experiência nas
áreas de gestão, gestão comercial, engenharia e
operações. Também liderará a estratégia de
inovação da empresa em plataformas de cores
digitais, serviços em nuvem e hardware.
Brooks ingressa na X-Rite com experiência
diversificada em fabricação industrial, dispositivos
médicos, produtos farmacêuticos e serviços de
alimentação. Mais recentemente, ele atuou como
vice-presidente e gerente geral no negócio de
componentes médicos de engenharia da AMETEK.
Antes, ocupou vários cargos de gestão com
responsabilidades crescentes em operações,
engenharia, marketing e desenvolvimento de
negócios na Illinois Tool Works (ITW), Nordson
Corporation, Coca-Cola Company, FMC Corporation
e Merck & Co.
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razões pelas quais o LED UV é
a tecnologia de impressão atual

3

Por Mark Sollman
Gerente de Produto EMEA,

valor onde a tinta branca e
transparente são
vantajosas. A Mimaki UJF7151 plusII, uma das
nossas mais recentes
impressoras planas UV, por
exemplo, permite que os
usuários imprimam
diretamente em uma ampla
variedade de mídias, incluindo acrílico,
metal, vidro e até couro, então as
oportunidades são ilimitadas!

Mimaki Europe
A maneira como vivemos,
trabalhamos e nos
relacionamos com o mundo ao
nosso redor está sendo
significativamente reformulada pela
pandemia global. Do ponto de vista da
indústria de impressão, a versatilidade
da tecnologia UV LED oferece aos
provedores de serviços de impressão
uma vantagem quando se trata de
estar pronto para as demandas do dia.
Para a Mimaki, o LED UV não é
uma empresa nova: estamos entre os
primeiros fabricantes a adotar a tecnologia e
permanecemos na vanguarda do campo, dedicando
muita pesquisa e desenvolvimento para tornar nossa
oferta de LED UV ainda mais forte. . Os benefícios do
LED UV são possivelmente mais relevantes do que
nunca, como evidenciado pelo crescente número de
empresas que instalam máquinas Mimaki equipadas
com tecnologia UV.
O LED UV está tendo um impacto particularmente
forte no mercado gráfico de sinalização, com adoção em
ascensão, e a Mimaki está na vanguarda desse
crescimento de adoção, mantendo a posição de
mercado número um na indústria por dois trimestres
consecutivos. . Olhando para trás nos últimos cinco
anos, a taxa de adoção da Mimaki é mais que o dobro
do mercado total, então não há dúvida de que o
mercado está se movendo na direção certa.
Com vários novos produtos UV sendo apresentados
na FESPA 2021 em Amsterdã, minha equipe e eu
discutimos algumas das principais tendências e
benefícios da tecnologia e por que ela é ideal para
muitas das demandas de uma indústria de impressão
pós-pandemia. Delineamos três tendências principais
que demonstram esse ponto.

DIVERSIFICAR PARA NOVOS MERCADOS
A compatibilidade dos LEDs UV é muito mais ampla
do que a de outras tecnologias de tinta. A versatilidade
da tecnologia UV abre as portas para um mundo de
novas aplicações e mercados, incluindo áreas de alto

Grande formato

ENTREGA EM UM MUNDO SOB
DEMANDA

A pandemia, sem dúvida, acelerou
nosso desejo de gratificação
instantânea, e isso está tendo um impacto significativo
na indústria gráfica. A experiência em LED UV da
Mimaki oferece velocidade, eficiência e flexibilidade
excepcionais, perfeitamente alinhadas com nosso
mundo em movimento rápido. Uma máquina como a
nova impressora plana LED UV Mimaki JFX600-2513,
que oferece velocidades de impressão de até 200m2/h,
oferece às empresas um salto dramático na
produtividade que as ajuda a atender e superar as
expectativas imediatamente.

TRABALHANDO POR UM FUTURO MAIS VERDE
Tornar empresas, produtos e cadeias de suprimentos
mais sustentáveis é um grande foco à medida que
trabalhamos para enfrentar a crise climática. O LED UV
emite menos VOCs, reduz o consumo de energia e
reduz o desperdício e, sem tempo de aquecimento, você
reduz o tempo e o uso de energia entre os trabalhos.
Uma tecnologia como o LED UV, com tantas vantagens
comerciais, que também oferece uma alternativa mais
ecológica, é uma ótima ferramenta para ter à sua
disposição, pois o cumprimento das metas de
sustentabilidade se torna um foco cada vez mais
importante. mais importante tanto a montante como a
jusante.
Há um mundo de oportunidades com LEDs UV que
não apenas ajudam as empresas de impressão a
permanecerem competitivas e explorar novos fluxos de
receita, mas também a acompanhar as forças motrizes
do mercado de UV.
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A revolução verde: Como as microfábricas
podem mudar a cara da moda
Por Mark Sollman
Gerente de Produto EMEA, Mimaki Europe
om a importantíssima Conferência de Mudanças
Climáticas COP26 ocupando o centro do palco em
novembro, não há melhor momento do que o presente
para o mundo da moda se unir para intensificar os
esforços de sustentabilidade e
controlar as emissões de
carbono. Globalmente, estima-se que a
indústria da moda seja responsável por
cerca de 10% das emissões de gases de
efeito estufa e 20% das águas residuais,
dificultando ainda mais a busca por
métodos de produção mais verdes.
Felizmente, estamos vendo uma nova era de
produção entrar no campo da moda, com o aumento
cada vez maior de microfábricas altamente
automatizadas e tecnologicamente avançadas.
Além de reduzir o desperdício desnecessário por meio
da produção sob demanda, as microfábricas têm uma
pegada ecológica menor do que a produção
tradicional de vestuário e dispensam o uso de água
durante o processo produtivo, tornando-as não
apenas uma solução mais rápida, mas também mais
ecológica.
Na FESPA do ano passado, Mimaki se uniu à estilista
Carolina Guzmán para dar vida aos seus designs em
tempo real no desfile, montando sua própria micro-fábrica de trabalho
ao vivo para levar seus designs da tela para a roupa em apenas um
dia. Os designs de Guzman foram criados usando a impressora de
sublimação TS100-1600 da Mimaki, antes de serem transferidos para
o tecido, cortados digitalmente e finalmente montados. Concebida com
uma série de objetivos éticos e ambientais interligados, a microfábrica
também utilizou exclusivamente tecido ecologicamente correto
Greentex, sendo o material restante doado para Sheltersuit - um
casaco resistente ao vento e à água que pode ser transformado em
um saco de dormir, que é gratuitamente aos sem-abrigo e refugiados.
Trabalhando com vários parceiros estratégicos, incluindo o
especialista em impressão de transferência Klieverik; especialista em
soluções de papel Neenah Coldenhove; e fornecedora de
equipamentos de corte digital, Summa, a Mimaki conseguiu produzir
uma coleção de roupas exclusivas e de alta qualidade ao vivo no
estande durante a feira, demonstrando aos visitantes de mais de 100
países algumas das principais razões pelas quais as microfábricas
parecem prontas para mudar o futuro da moda…

C
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VELOCIDADE E VERSATILIDADE INCOMPARÁVEIS
Enquanto a fabricação de roupas tradicionalmente se concentra em
um modelo de cadeia de produção de fornecimento de material a
granel e produção de roupas, as microfábricas agora permitem a
produção sob demanda e no local, possibilitando a criação de tudo,
desde peças únicas e amostras únicas até linhas inteiras de produtos,
tudo em velocidades sem precedentes. Isso significa maior
flexibilidade e personalização, permitindo que os designers
modifiquem ou atualizem designs e respondam às tendências do
mercado à medida que elas
ocorrem.

CADEIAS DE
SUPRIMENTOS
SIMPLIFICADAS E RISCO
MINIMIZADO
A configuração da microfábrica fornece
produção interna e sob demanda,
minimizando o custo não apenas de
armazenar o estoque, mas também de
enviá-lo e descartar com
responsabilidade os itens não vendidos.
Onde os eventos geopolíticos recentes
destacaram a fragilidade das cadeias
de suprimentos globais, as
microfábricas oferecem uma
independência única desses sistemas,
permitindo que os fabricantes de vestuário preparem seus negócios
para o futuro, tornando-se menos dependentes de sistemas e
fornecedores e reduzindo o risco de interrupções.

UMA LINHA DE FUNDO MELHORADA E UM FUTURO
MAIS VERDE

Ao facilitar a economia em uma linha completa de recursos, desde
armazenamento físico e espaço de produção até tempo e energia, as
microfábricas têm o potencial de aumentar significativamente a
lucratividade dos fabricantes de roupas, com o benefício adicional de
serem facilmente escaláveis à medida que a produção aumenta.
Talvez ainda mais convincentes, no entanto, sejam as considerações
ambientais. Demonstrados em pequena escala através do recente
projeto Mimaki, os benefícios ambientais inerentes à produção em
microfábricas terão um impacto ainda maior à medida que se tornarem
mais prolíficos e comuns em todo o mundo da moda, com potencial
para efetuar mudanças. impacto ambiental significativo à medida que
a adoção aumenta nos próximos anos. Resumindo, cuidado com este
espaço!
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Adeus à ondulação em
todos os decalques de
vinil para impressão
A eficácia de todos os produtos de decalque para
impressão foi reforçada com a proteção antiumidade do
liner PE. Uma verdadeira inovação nos vinis
monoméricos e um aumento das vantagens dos vinis
poliméricos e da gama ecológica PVC Free.
O Decal eliminou o problema de ondulação causado
pela umidade em todos os vinis para impressão nas
linhas de Vinil Monomérico, Vinil Polimérico e Livre de
PVC.
Esta novidade aumenta a qualidade das aplicações
com os vinis poliméricos da linha Polymeric Vinyl Decal,
utilizados em campanhas institucionais e comerciais
mais longas e com maior detalhamento.
Os resultados imediatos da eliminação da ondulação
são impressões sem alteração de cores, manchas, listras
ou pontos, bem como menos desgaste nos cabeçotes de
impressão ao parar de bater no vinil.
A proteção com o liner PE também reduz o
desperdício de consumíveis (vinílicos e tintas) durante a
preparação do trabalho e entre as impressões no mesmo
rolo. Um benefício que, no caso dos produtos PVC Free,
torna esta gama de autocolantes ecológicos (ainda) mais
sustentável.
Outdoors, outdoors, stands, sinalética, montras, frotas
de automóveis, decoração de restaurantes, escritórios e
outros espaços... A Decal tem soluções para estas e
muitas outras aplicações interiores e exteriores.

FlexiDESIGN para
macOS de SAi
SA
International
(SAi),
fornecedora
de soluções
de software para as
indústrias de sinalização, impressão digital, têxtil e
usinagem CNC, anunciou o lançamento do
FlexiDESIGN para macOS para impressoras e
fabricantes de sinalização.
Agora disponível nas versões para PC e Mac, o
FlexiDESIGN é o complemento perfeito para
qualquer loja que queira adicionar assentos de
designer adicionais.
O software FlexiDESIGN da SAi, que antes estava
disponível apenas para PCs, agora está disponível
para usuários de Mac. Ao contrário de outras
soluções, o software FlexiDESIGN da SAi foi
projetado desde o início para a indústria de
sinalização e impressão, por isso incorpora recursos
exclusivos de ferramentas que agilizam todos os
aspectos relacionados à preparação e produção de
trabalhos.
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Roland DG cria o primeiro lançamento de vestido do mundo
características e benefícios exclusivos.
O vestido, que homenageia o mundo da
moda, foi criado em duas capitais mundiais
do setor: desenhado e confeccionado em
Londres, no Reino Unido, e estampado em
Milão, na Itália, com a Roland DG Texart
XT-640S-F.
A XT-640S-F é uma solução flexível e
híbrida para impressão direta em roupas,
projetada para atender à crescente
demanda por impressão de pequenas
tiragens nas indústrias de moda e têxtil.
Também incentiva a sustentabilidade,
permitindo a impressão sob demanda e
reduzindo o desperdício de material.

A Roland DG, fornecedora de soluções
de impressão digital, criou o primeiro
"dress release" do mundo (um vestido
impresso com excertos de comunicados
de imprensa e um design único), com a
impressora Texart XT direct-to-fabric 640S-F.
Pela primeira vez no setor de moda e
impressão, um vestido mostra todas as
vantagens da XT-640S-F, uma
impressora focada na impressão de
tiragens curtas para a geração "fashion
drop". O vestido também apresenta sua
tinta branca inovadora e cores vivas, além
de um texto que destaca suas
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Equipamentos EFI para o mercado
de decoração de interiores
EFI tem em seu portfólio de produtos uma
série de equipamentos sob medida para o
mercado de decoração de interiores. São
impressoras de grande formato que
atendem às demandas de arquitetos e
designers que buscam soluções de
impressão inovadoras e funcionais. Para a produção
de revestimentos de parede atraentes, as impressoras
rolo a rolo de LED de formato super grande EFI Pro
32r+ permitem que você crie texturas distintas, cores
fortes com impressão branca, clara e multicamada em
uma ampla faixa UV.
As impressoras a jato de tinta digitais industriais
EFI Cubik imprimem pisos granulados de madeira,
gradientes impressionantes, gráficos de alta resolução
e cores ricas diretamente nas superfícies. A linha EFI
Cubik também oferece a capacidade de tingir e
decorar digitalmente madeira maciça ou projetada
com tintas minerais.

A
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O sistema de impressão digital EFI VUTEk Q5r LVT
é voltado especificamente para o mercado de ladrilhos
de vinil de luxo (LVT). Produza instantaneamente sob
demanda com uma gama de cores ilimitada para
impressões personalizadas de alta e baixa tiragem ou
peças de designer únicas.
Para impressão digital em tecidos, existe uma
gama de impressoras específicas para comunicação
visual nestes substratos com sublimação de tinta.
Oferecem velocidades de produção e alta qualidade
de imagem, imprimindo diretamente em tecidos ou
papel transfer para criar cabeceiras, cortinas, toalhas
de mesa e as mais diversas criações que a
imaginação de um profissional pode alcançar. Uma
delas é a EFI VUTEk FabriU 340i+, a nova impressora
que inclui fixação em linha, tem o dobro de cabeças
de impressão que sua antecessora e qualidade de
imagem ainda melhor com melhor saturação e
densidade.
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Manroland Goss e QIPC-EAE resolvem
casos de violação de direitos autorais
ornecedores de sistemas de medição e
controle para impressoras offset rotativas,
Manroland Goss e QIPC-EAE, anunciam
conjuntamente sua resolução mútua de
certos casos de violação de direitos
autorais em disputa.
Os casos diziam respeito ao complemento de
soluções de terceiros que fazem interface com o

F

software PECOM proprietário da Manroland Goss.
Essas soluções complementares requerem uma
respectiva licença de interface fornecida pelo OEM.
Por meio de seu acordo mútuo, as partes não
apenas resolveram os processos judiciais
pendentes, mas também abriram caminho para seus
clientes operarem as impressoras de maneira
legalmente incontestável.

O Bristol Herald Courier faz parceria
com a EAE para atualizar sua imprensa
O Bristol Herald Courier, de
propriedade da Lee Enterprises, está
investindo em uma atualização de sua
impressora KBA Comet. Para esta
atualização, o Herald Courier (Bristol,
Virgínia) fez uma parceria com a EAE
Engineering Automation Electronics
GmbH (EAE). Ao atualizar as soluções
de controle atuais da EAE, o jornal pode
contar com a expansão da
confiabilidade e capacidade de
operação da impressora.
O KBA Comet, instalado em 2004, é
composto por cinco torres de oito
seções e três pastas. Desde o início, foi
equipado com o sistema de controle
EAE com quatro consoles. Para manter
a impressora operacional de acordo
com os padrões exigidos, foi necessário
modernizar e substituir os componentes
de hardware e software do EAE
existentes.
Além de alterar o hardware do PC
dos consoles de controle do EAE e
atualizar o software, o sistema PrintPP
do EAE também recebeu uma
atualização. A atualização PrintPP, que
auxilia a produção na pré-configuração
e planejamento de produção,
juntamente com o EAE Info, garantirá
que o Herald Courier possa fazer uso
otimizado do planejamento de produção
fácil e transparente, resultando em
menos desperdício e economia de
dinheiro.

Rotativas
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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 reposição
disponíveis, incluindo uma boa seleção
de peças "difíceis de encontrar".

Onde nos encontrar:
site:
e-mail:
Telefone:

Relatório:
Tendências em Sistemas de
Gerenciamento de Conteúdo
ste relatório apresenta os resultados de
uma pesquisa WAN-IFRA dos principais
requisitos do sistema de gerenciamento de
conteúdo atual para editores de notícias,
uma visão geral das estratégias que
moldam o investimento e a implementação
e uma série de estudos de caso destacando vários
problemas.
A pandemia serviu como um teste de estresse para
editores e redações em muitas frentes. Por exemplo,
onde eles estão em sua jornada de transformação
digital? Como eles podem produzir conteúdo de
qualidade remotamente (a redação descentralizada)?
Como eles devem modificar (ou iniciar) suas estratégias
de conteúdo pago? Também serviu como um bom
indicador de como seus sistemas de gerenciamento de
conteúdo podem ou não ajudar a avançar ou gerenciar
todos os itens acima.
Para muitas redações ainda é uma luta implantar
uma cultura digital na mente dos funcionários quando,
convenhamos, muitas de suas estratégias, conteúdos e
produtos ainda giram em torno do impresso que, aliás,
ainda contribui com a maior parte do rendimentos. Mas
a pandemia expôs editoras e redações que são digitais
e as audiências são preparadas primeiro, e aquelas que
não são.
Uma ferramenta fundamental no funcionamento de
qualquer redação é o seu CMS. A escolha certa e a
implementação ideal de um CMS moderno podem
ajudar bastante na mudança cultural necessária para
atender às demandas de seu público.

E

MAS O QUE É EXIGIDO DE UM CMS HOJE?

Rotativas

A WAN-IFRA realizou uma pesquisa com quase 80
executivos de mídia na última primavera para permitir
que os editores construam seu caso para o que
precisam de um CMS hoje e no futuro. E quase 50%
dos entrevistados disseram que estavam de fato
procurando investir na época.
Há uma mudança de paradigma nas expectativas
do atual CMS, em como ele pode e deve criar valor
agregado para uma empresa de mídia que deseja
acelerar sua transformação digital. Simplificando,
investir é uma decisão estratégica mais ampla do que
nunca.
E investir em um CMS nunca é uma tarefa fácil,
especialmente considerando todas as demandas
atuais sobre redações, funcionários e seus sistemas.
Eles devem ser robustos o suficiente seguros para
trabalho remoto, facilidade de integração com (cada
vez mais) ferramentas de dados, CRM, monetização
de conteúdo, redes sociais, etc., ter velocidade da luz,
flexibilidade, saída perfeita através de multimídia,
excelente UX, um ótimo parceiro fornecedor, e a lista
continua.
Para este relatório, Luc Rademakers, especialista
do setor em organização e sistemas de redações, foi
solicitado a analisar os resultados da pesquisa e
fornecer insights sobre o panorama geral para
considerações que um editor deve levar em
consideração ao investir hoje, também de olho na
renda do leitor estratégia
Ele também apresenta um punhado de estudos de
caso interessantes de editores sobre investimentos e
colaborações recentes, bem como os provedores de
tecnologia na comunidade WAN-IFRA .
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Gráficas europeias criam
novas fontes de renda
urante uma sessão do World Printers
Forum como parte do recente Congresso
Virtual World News Media WAN-IFRA,
Hans Peter Nissen, Diretor de Logística
da JP/Politiken, e Paul Huybrechts, CEO
da Coldset Partners na Bélgica,
discutiram como suas empresas estão mudando com
os tempos para expandir seus negócios.
JP/Politiken é uma grande editora com sede em
Copenhague, Dinamarca. Há alguns anos, eles
começaram a explorar maneiras de distribuir mais do
que apenas seu jornal, principalmente revistas. Eles
então adicionaram cartões ao seu portfólio e, em 2020,
pacotes. Ao fazer isso, a JP/Politiken ajudou a
transformar um antigo centro de custo em um grande
centro de lucro e uma verdadeira empresa dentro do
grupo.
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A Coldset Partners faz parte da Mediahuis, que
opera principalmente nos países do Benelux e na
Irlanda. Huybrechts deixou claro em sua
apresentação que os jornais são um mercado
moribundo e, como tal, as gráficas precisam pensar
em sustentabilidade, bem como nos 3 P's de Produto,
Preço e Praça.
Quando se trata de sustentabilidade, é
fundamental que as empresas jornalísticas estejam
na vanguarda nesta área ambiental crucial, para que
todos os aspectos da produção estejam nos trilhos,
sociais e desbloqueiem talentos dentro de sua
empresa para ajudá-los a alcançar seu potencial.
Huybrechts também discutiu a necessidade de treinar
funcionários com diversas habilidades para que
possam trabalhar em diferentes locais dentro da
gráfica.

Relatório Mundial de Inovação em Mídia 2022
A última edição do
Relatório Anual de Inovação
em Mídia foi lançada
oficialmente no WAN-IFRA
World News Media Congress
entre 29 de novembro e 2 de
dezembro de 2021.
Os últimos dois anos
mudaram profundamente o
panorama das notícias e da
mídia. Tendências que
levariam 10 anos para se tornar a norma se tornaram
o "novo normal" em menos de 10 meses. Chegamos
aqui mais rápido do que esperávamos, mas como
nos adaptamos? para aproveitar esse momento,
mesmo quando começamos a deixar a pandemia

Rotativas

para trás. Na última
edição do "The Innovation
in News Media World
Report", seis áreas-chave
foram identificadas para
os editores focarem com
insights e análises
importantes:
l Modelos de negócios
l Paredes de
pagamento
l Inovação de produtos digitais
l Contente
l Verificando os fatos
l Marketing
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Impressão e papel são indispensáveis
na aprendizagem e alfabetização
uando alguém pensa em um ambiente de
ensino, geralmente imagina alunos em uma
sala de aula, escrevendo ou ouvindo um
professor. No entanto, há uma grande
variedade de novas ferramentas
disponíveis para melhorar a experiência de
aprendizagem. Em todo o mundo, as tecnologias
digitais estão sendo adotadas na sala de aula em um
ritmo cada vez maior.
Nesse contexto, é muito importante notar que a
mídia impressa continua sendo essencial para uma
educação de qualidade. Isso é confirmado por vários
estudos que relatam vantagens significativas dos livros

Q

e cadernos de papel em relação à mídia eletrônica.
Novas tecnologias devem ser adotadas para fortalecer
as estratégias educacionais e ampliar seu alcance. No
entanto, seria um erro supor que apenas os meios
eletrônicos são suficientes para um ensino de
qualidade.
Two Sides reuniu alguns fatos esclarecedores sobre
aprendizado e alfabetização que demonstram por que a
impressão, o papel e o lápis continuam sendo
ferramentas de aprendizado altamente eficazes. Da
escrita à leitura, da compreensão à retenção, a
impressão, o papel e a caligrafia têm benefícios
comprovados e continuam a desempenhar um papel

ABB lança sensor de umidade para máquinas de papel
A ABB lançou seu sensor de umidade infravermelho
reflexivo de alto desempenho (HPIR-R), que fornece
o "controle de umidade mais rápido e preciso
disponível no mercado hoje". Fazendo até 5.000
medições por segundo, o sensor oferece medição
precisa e de alta resolução que permite que os moinhos
aumentem o rendimento e reduzam os custos operacionais.
Essa tecnologia avançada e patenteada ajudará os produtores de
celulose, papel e papelão sempre a saber os níveis de umidade
precisos, dando-lhes a confiança necessária para aumentar as
metas de umidade e melhorar seus perfis de CD, melhorando a

Papel

qualidade do produto final com menos rejeições como
resultado. .
Ser capaz de medir e controlar os níveis de umidade
à medida que a folha se move pela máquina de
papel é fundamental para reduzir os requisitos de
energia. Isso leva a uma secagem otimizada, menor
uso de vapor, economia significativa de energia nas
seções de secagem e redução das emissões de carbono. Na
verdade, alterar a pressão do vapor para criar uma mudança de
umidade de apenas 1% pode equivaler a US$ 400.000 em
economia de energia.
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Previsões de cibersegurança
para 2022 segundo a HP
e ataques coordenados de ransomware a táticas,
técnicas e procedimentos (TTPs) da cadeia de
suprimentos cada vez mais comercializados, a
explorações de firmware usadas como armas e ataques
direcionados a trabalhadores na estrutura híbrida, o
cenário de ameaças à segurança cibernética deve
evoluir a um ritmo alarmante no próximo ano .
Os especialistas e consultores de segurança da HP têm refletido sobre
o que está por vir em 2022. Aqui estão as perspectivas de segurança
de alguns membros da equipe da HP, incluindo: Michael Heywood,
líder de segurança da cadeia de suprimentos; Joanna Burkey, diretora
de segurança da informação; Dr. Ian Pratt, Chefe Global de Segurança
para Sistemas Pessoais; Patrick Schläpfer, analista de malware; Alex
Holland, Analista de Malware Sênior; Julia Voo, líder global de política
de segurança cibernética e tecnologia; Michael Howard, chefe de
segurança e prática analítica; e membro do conselho consultivo de
segurança e sócio da Deloitte Robert Masse, que identifica as quatro
principais tendências a serem observadas.
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1. A CRESCENTE COMERCIALIZAÇÃO DE ATAQUES
EM CADEIAS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE
PODE RESULTAR EM MAIS VÍTIMAS DE ALTO PERFIL.

Os ataques à cadeia de suprimentos provavelmente continuarão a
oferecer novas oportunidades para os agentes de ameaças em
2022. De acordo com Michael Heywood: "Veremos os ataques à
cadeia de suprimentos continuarem a aumentar ao longo do
próximo ano, à medida que as principais ameaças visam pontos
fracos nas cadeias de suprimentos de software, visando software
que é amplamente utilizado globalmente, ou usado por uma
determinada empresa."
Essa abordagem pode gerar economias de escala para os
responsáveis pelas ameaças, como explica Joanna Burkey: "Com o
incidente da Kaseya - que afetou mais de 1.500 empresas - vimos que
os ataques às cadeias de suprimentos podem ser financeiramente
compensadores. Isso pode levar à comercialização contínua das
táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) usados para conduzir esses
ataques, o que só aumenta o fogo, motivando os cibercriminosos a
explorar as cadeias de suprimentos de software no próximo ano." .
Ian Pratt acredita que pequenas e médias empresas, bem como
vítimas de alto perfil, podem ser alvos de invasores: "A Kaseya
mostrou um caminho para a monetização das vulnerabilidades do
Independent Software Vendor (ISV). Este deve ser um alerta para
todos eles. Mesmo que sua base de clientes não seja composta por
usuários empresariais e governamentais, você ainda corre o risco de
ser vítima de invasores que procuram explorar seus usuários. Agora
que esse plano está em vigor, podemos antecipar que esses tipos de
ataques se tornarão mais difundidos no próximo ano, visando
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pequenas e médias empresas, bem como nomes de alto perfil."
Algumas verticais provavelmente serão mais atraentes para ataques à
cadeia de suprimentos do que outras, como explica Robert Masse:
serão alvos muito interessantes para ataques na cadeia de
fornecimento de software. A integridade da cadeia de suprimentos
será vital em 2022, pois os invasores começarão a lançar ameaças
mais rapidamente do que o necessário para as organizações
investirem em ciclos de desenvolvimento de software seguros."
As organizações também devem estar cientes da ameaça
representada por vulnerabilidades em software de código aberto.
Como diz Patrick Schläpfer: "Veremos um aumento nos pacotes de
software de código aberto sendo incorporados nas cadeias de
fornecimento de software. Isso pode levar a que mais empresas sejam
comprometidas, independentemente de terem um perímetro seguro ou
uma boa reputação geral."

2. GANGUES DE RANSOMWARE PODEM COLOCAR
VIDAS EM RISCO E ENG IDADE EM ATAQUES
COORDENADOS.

O ransomware continuará sendo um grande risco em 2022, com as
vítimas sendo atingidas mais de uma vez, como aponta Burkey: por
agentes de ameaças. Uma vez que uma organização tenha se
mostrado 'fraca', outras se juntarão ao ataque para obter sua parte na
ação. Em alguns casos, os agentes de ameaças punirão uma
empresa várias vezes com esquemas de extorsão duplos ou triplos."
Os métodos de extorsão também podem se estender além da vítima,
pois as gangues de ransomware exercem pressão, como Alex Holland
coloca: "Os operadores de ransomware provavelmente intensificarão
as formas de pressão sobre as vítimas para que concordem em pagar
suas demandas. Além dos sites de violação de dados, os invasores
estão usando uma variedade crescente de métodos de extorsão,
como chamadas frias e contato com clientes e parceiros de negócios
de organizações vitimadas." Heywoood destaca que as gangues de
ransomware não apenas criptografam, mas também roubam dados,
pressionando ainda mais as vítimas: "Como vimos este ano, os
agentes de ameaças continuarão a roubar dados antes que os
dispositivos sejam criptografados, pressionando as vítimas para pagar
as recompensas para descriptografar os sistemas e impedir a
publicação dos dados".
Os criadores de ameaças também podem visar verticais e casos de
uso específicos, como observa Masse: "Os invasores perceberam que
atingir alguns setores resultará em uma maior probabilidade de
pagamento. Poderíamos ver mais ataques no setor de serviços de
saúde e organizações de E&R. Os atores de ameaças podem ter
como alvo dispositivos de alto risco, como sistemas de saúde críticos e
a infraestrutura que os suporta, onde o risco de danos significativos
será maior e, portanto, o pagamento virá rapidamente.
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Isso já começou a acontecer em países como o Canadá, com cirurgias
sendo adiadas devido a ataques de ransomware."
A tendência de cooperação entre os atores de ameaças também
continuará no próximo ano. De acordo com Pratt: "Vimos repetidas
vezes que os agentes de ameaças estão dispostos a colaborar em
ataques. Existe um mercado vibrante para crimes cibernéticos que
fortalece uma cadeia de suprimentos criminosa e permite que agentes
de ameaças ainda menos experientes obtenham as ferramentas e os
serviços necessários para lançar campanhas bem-sucedidas. Os
fornecedores podem se especializar em roubar credenciais, criar
exploits, escrever iscas de e-mail ou hospedar serviços de back-end.
Em suma, a disponibilidade de ferramentas e experiência está
permitindo o aumento da sofisticação dos ataques criminosos".

3. USAR ATAQUES DE FIRMWARE COMO ARMAMENTO
DIMINUIRÁ A BARRA DE ACESSO.
Também podemos começar a ver ataques de firmware vazados
desenvolvidos por estados-nação, o que abrirá caminho para gangues
de cibercriminosos armarem ameaças. Como explica Pratt: "O firmware
oferece uma oportunidade fértil para invasores que desejam obter
persistência de longo prazo ou executar ataques destrutivos. As
organizações geralmente esquecem a segurança do firmware, com
níveis de patch muito mais baixos sendo observados. No ano passado,
também vimos que os invasores estavam realizando reconhecimento
de configurações de firmware, provavelmente como um prelúdio para
explorá-los em ataques futuros. Anteriormente, esses tipos de ataques
eram usados apenas por atores do estado-nação. No entanto, nos
próximos 12 meses, os TTPs podem vazar para chegar ao firmware
dos computadores, abrindo assim a porta para os grupos
cibercriminosos mais experientes armarem as ameaças e criarem um
plano de ação para monetizar os ataques."
Masse acredita que a falta de visibilidade e controle sobre a segurança
do firmware irá agravar o problema: "Alguns setores, onde esses
ataques são mais prováveis de ocorrer, devem começar a pensar nos
riscos do uso de malware e exploits no nível corporativo. de hardware
como armamento. É muito difícil detectá-los, mesmo nos melhores
cenários. Processos desonestos e desvios de arquivos mapeados em
memória serão tópicos importantes em 2022, e também podemos ver
agentes de ameaças visando CPUs, BIOS e microcódigos como parte
de uma lista de alvos para ataques de ransomware".
Os formuladores de políticas devem observar essa tendência e
implementar uma mudança, de acordo com Julia Voo: "Armamentar
explorações no nível de hardware significa que os formuladores de
políticas devem agir para desenvolver padrões que possam ajudar a
melhorar a segurança do firmware. Ao trabalhar com a indústria por
meio de uma abordagem de baixo para cima, os formuladores de
políticas podem promover mudanças significativas em uma área que
passou despercebida".

4. EVENTOS HÍBRIDOS DE TRABALHO E ESPORTES
CRIARÃO MAIS OPORTUNIDADES PARA ATACAR OS
USUÁRIOS.

A distribuição das equipas de colaboradores em modelos de trabalho
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híbridos significa que a gestão de identidade continuará a
desempenhar um papel fundamental, como salienta Burkey: "A
identidade deve ser forte, verificada e robusta. As organizações
precisam garantir que toda e qualquer atividade proveniente de um
dispositivo de endpoint seja autêntica. É realmente o usuário que
está realizando essas atividades? Eles são quem dizem que são?
Muitas organizações acreditam que há o suficiente por trás de um
firewall para manter um dispositivo de endpoint seguro, mas isso
não é verdade. Na era do trabalho híbrido, o gerenciamento de
identidade será mais importante do que nunca."
A mudança para o trabalho híbrido continuará a criar problemas
para a segurança organizacional. De acordo com Michael Howard:
"Cada funcionário continua sendo um alvo para os invasores, o s
grande número de dispositivos inseguros e não gerenciados
criando uma enorme superfície de ataque para sua defesa."
Masse acredita que isso pode tornar mais fácil para os invasores
atingirem pessoal de alto nível. "Os agentes de ameaças podem
começar a visar as casas e redes pessoais de executivos
seniores, incluindo funcionários do governo, pois essas redes são
mais fáceis de comprometer do que os ambientes de negócios
tradicionais".
O phishing continuará sendo uma ameaça sempre presente na
era do trabalho híbrido, como explica Pratt: "Os funcionários têm
usado dispositivos pessoais para trabalhar ou dispositivos
corporativos para tarefas pessoais, como verificar e-mails. Isso vai
continuar, e é provável que haja um aumento nos ataques de
phishing direcionados a contas de e-mail comerciais e pessoais.
Isso basicamente duplica as chances de os invasores lançarem
um ataque bem-sucedido e, portanto, as organizações precisam
educar sua força de trabalho sobre os riscos de seu
comportamento e reforçar os controles técnicos para evitar que
seus dispositivos sejam comprometidos."
Eventos esportivos de alto nível também apresentarão novas
oportunidades para os atacantes atingirem os usuários, conforme
anunciado por Schläpfer: "Os Jogos de Inverno em Pequim e a
Copa do Mundo no Catar dão aos agentes de ameaças muito
espaço para exploração. . Esses grandes eventos atraem
invasores oportunistas, seja para um ataque direto a
organizadores, patrocinadores, participantes e fãs, ou como iscas
de phishing para campanhas de malware e ransomware
direcionadas aos usuários. Organizações e indivíduos devem estar
cientes dos riscos."
É necessária uma nova abordagem à segurança
"A ascensão do trabalho híbrido e a inovação constante dos
agentes de ameaças significa que 2022 reserva muitas surpresas
desagradáveis para a segurança corporativa", comenta Ian Pratt:
"Consequentemente, precisamos abordar a segurança para o
futuro do trabalho de uma maneira totalmente diferente. As
organizações devem adotar uma nova abordagem arquitetônica
de segurança que ajude a mitigar os riscos e permitir a resiliência.
Ao aplicar princípios de confiança zero - acesso com privilégio
mínimo, isolamento, controle de acesso imposto e gerenciamento
de identidade forte - as organizações podem reduzir drasticamente
a superfície de ataque e garantir o futuro do trabalho."
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Soluções de impressão offset comercial,
desde a pré-impressão até o envio
nível de concorrência na impressão
offset comercial é muito alto, pois os
clientes buscam alta qualidade,
preços baixos e entrega rápida.
Todas essas exigências levam as
gráficas a ficarem de olho na
concorrência, investindo em novos
equipamentos e softwares para não ficar para trás e
aproveitar as oportunidades do mercado. Escusado
será dizer que as
impressoras offset
comerciais não
podem parar de
procurar novas
formas de otimizar o
processo de
produção.
Dadas as necessidades
de qualidade, valor e
prazo de entrega do
mercado, as empresas
precisam garantir que
seus processos de
negócios e produção
sejam altamente
automatizados, seus
funcionários sejam
gerenciados com eficiência e estejam
atualizados com os mais recentes
desenvolvimentos tecnológicos.
O sistema Sistrade MIS | O ERP para a
indústria de impressão offset comercial
fornece todas as informações necessárias
para uma gestão empresarial eficiente.
Como solução modular, compreende a gestão de
cotações e vendas com todas as cotações e cálculos de
custos, expedição e faturação, gestão de todas as
encomendas de clientes, stock e compras, armazém,
gestão de programação e produção e todas as
soluções adicionais para garantir o controlo de
qualidade e gestão de ativos.
Todo o ciclo comercial e de produção está
efetivamente coberto pelo Sistrade MIS | ERP. Existem
várias soluções específicas para a indústria de
impressão offset comercial que ajudam as empresas a
fazer orçamentos detalhados para qualquer tipo de
trabalho possível, calculando automaticamente a
imposição e permitindo uma análise rápida das
margens de lucro.
Para acompanhar o percurso de cada negócio ou
operação de produção, a solução de automatização de
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workflow da Sistrade permite às empresas de
impressão offset ter um processo de produção bem
preparado e totalmente integrado onde a rastreabilidade
do produto final é completa, envolvendo todas as fases
da sua concepção e produção , resultando em melhor
qualidade e redução de gargalos. Além disso, o WMS
(Warehouse Management System) permite um fluxo de
trabalho eficiente dentro do armazém, para que os
produtores saibam qual material está no armazém, o
que precisa ser
adquirido e quando
enviar o produto
acabado para que
não haja excesso de
estoque no
armazém .
Para ser
competitivo também é
necessário manter um
controle rigoroso em
termos de custos de
produção. A ferramenta de
controlo de custos de
produção é o Production
Data Capture, que dá aos
utilizadores a possibilidade
de recolher dados de
produção para cada ordem de serviço,
através desta o utilizador pode otimizar o
tempo de trabalho e o processo de gestão
ou visualizar as necessidades diárias
registadas, enfim, Sistrade MIS | O ERP
permite o registro contínuo das diferentes
operações de impressão offset.
Para manter as empresas no caminho da melhoria
contínua, os usuários por meio do sistema podem não
apenas visualizar a implantação da produção em tempo
real para monitorar a qualidade instantânea, mas
também ter uma série de painéis de comandos
dinâmicos que fornecem informações específicas,
dados criteriosamente selecionados para análise
contínua e melhoria da qualidade levando a uma
transformação completa do negócio e do processo de
produção.
Tudo isso contribui para a tomada de decisões
orientada por dados, permitindo que as empresas
explorem seus recursos existentes em toda a sua
capacidade, garantindo que os pedidos sejam
atendidos sem interrupção, atraso e custo-benefício,
aproximando as empresas de impressão offset
comercial. rumo à Indústria 4.0.
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Parceiros
Hybrid Software e Digimarc
ybrid Software, uma empresa global
de software focada em ferramentas
inovadoras de pré-impressão e fluxo
de trabalho para o indústria de artes
gráficas, fez parceria com a Digimarc
Corporation para impulsionar a
sustentabilidade e eficiência no
mercado de impressão de embalagens. Combinada
com o software de ponta da Hybrid, essa parceria
alavancará a experiência da Digimarc em técnicas de
marca d'água digital para oferecer às marcas uma
solução perfeita em automação de proteção e
rastreabilidade.
A Hybrid e a Digimarc têm um longo histórico de
fornecimento de tecnologia para o mercado de
impressão de embalagens. O Digimarc Verify está
disponível para os clientes desde 2020, no software
Cloudflow da Hybrid Software, para permitir a
inspeção sem erros de marcas d'água digitais
Digimarc em processos de fluxo de trabalho
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automatizados. As marcas d'água digitais Digimarc
oferecem proteção oculta e aberta para produtos
físicos, embalagens e ativos digitais, adicionando
uma camada crucial que oferece suporte à proteção
da marca. Essas marcas d'água digitais estão em
total conformidade com os padrões do setor, mas são
imperceptíveis ao olho humano. Como a marca
d'água perfeita é incorporada em toda a superfície da
arte, a digitalização é acelerada.
Os usuários do Digimarc Verify se beneficiam de
um nível adicional de segurança devido à robusta
automação de fluxo de trabalho integrada. A margem
de erro desde a criação até o ciclo de aprovação é
drasticamente reduzida e os custosos erros de
impressão serão evitados. Com base na integração já
disponível no Cloudflow, a Hybrid Software também
planeja adicionar suporte Digimarc ao seu software
de edição de PDF PACKZ que permite a aplicação e
detecção de marcas d'água digitais durante a fase de
pré-impressão.
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Acordo entre
Baldwin e
Color
Consulting

Patrick Keller, presidente da Baldwin Vision Systems, e Carlo Carnelli,
CEO da ColorConsulting.

Baldwin Vision Systems e a
ColorConsulting srl
anunciaram um acordo sob
o qual a tecnologia do
software ColorTrack,
desenvolvida
cooperativamente por ambos, será
totalmente gerenciada e desenvolvida
pela ColorConsulting. Este acordo é o
passo natural para dar continuidade a um projeto único
que colocou as necessidades da gráfica de embalagens
no centro de seu desenvolvimento conjunto e, da
mesma forma, uma realocação de recursos muito lógica
para ambos os parceiros.
O software ColorTrack é o coração de uma solução
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Probo usa PrintFactory
A Probo queria melhorar sua produtividade, mas
estava desperdiçando tempo e dinheiro, ajustando
constantemente as cores e tentando melhorar a
eficiência do agrupamento. "O software PrintFactory
nos permite agrupar pedidos de todas as nossas
linhas de produção a partir de um único sistema", diz
Wieger Klaver, Desenvolvedor de Automação de
Processos da Probo.
aninhamento eficiente
O aninhamento do PrintFactory não apenas agenda e agrupa itens
em trabalhos com base em seu destino logístico e janela de
entrega, mas também cria automaticamente marcas de corte,
sangrias e todas as outras etapas. No entanto, mantém-se flexível
até ao último momento, permitindo à produção cancelar ou
modificar encomendas, bem como alterar impressoras ou
cortadoras.
cor consistente
Receber milhares de pedidos todos os dias exige que as cores
sejam consistentemente precisas e confiáveis. A Probo utiliza o
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completa de fluxo de trabalho de
gerenciamento de cores e tintas que
compartilha dados ao vivo com Color
Measurement com DeltaCam e InkWeigh.
A Medição de Cor com DeltaCam oferece
medição espectral online precisa e
acessível em filme, papel ou cartão,
reduzindo o desperdício e garantindo que
todos os produtos impressos estejam
dentro das especificações de cores de seus clientes.
Sua alta confiabilidade, a par dos espectrofotômetros
off-line, permite que a DeltaCam forneça dados
espectrais em tempo real ao ColorTrack para suportar
configurações e correções de cores precisas e
previsíveis, minimizando o desperdício de cores.

PrintFactory para garantir a consistência entre as
cores, pois não é possível verificar manualmente cada
produto.

ACOMPANHAMENTO DO STATUS DO
PEDIDO

Para acompanhar os componentes em seus trabalhos
de impressão e corte, ele precisava ser totalmente
automatizado. No entanto, seus fornecedores de
impressoras e cortadoras forneceram informações de
rastreamento de trabalho de maneira diferente, se é que
forneciam.
A necessidade de um único ponto de informação sobre a máquina
e o status do trabalho é fundamental, pois a frota de máquinas
está em constante evolução e mudança. Ao fazer isso, a TI não
está constantemente em processo de atualização de novas
máquinas e configurações, e evita gargalos na expansão do mix
de produtos ou limitar a criatividade de vendas. PrintFactory
consolida ilhas de produção tradicionais em uma única plataforma
onde todos os trabalhos chegam e as informações são recebidas.
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YAWA Automatic
com Stripping/ Foil Stamping
Uma máquina internacional ao alcance de todos

Incorpora
dispositivos Siemens,
software Schneider,
sensores Panasonic,
sensores OMRON,
bombas Becker, etc.

sharedrisk@sharedrisk.es

P

Packaging

Edição Brasil

La re
nsa
rensa
Nº 42

www.alborum.com FEVEREIRO
2022

ETIQUETAS -EMBALAGEM

Actega expande sua linha de revestimentos
e tintas para mangas retráteis
Actega, fabricante de revestimentos
especiais, tintas, adesivos e
materiais de vedação para a
indústria de impressão e
embalagem, anunciou uma série de
inovações em seu extenso portfólio
de produtos que melhoram ainda
mais os efeitos visuais e hápticos
que podem ser incorporados às mangas retráteis.
Os novos produtos incluem revestimentos
projetados para criar efeitos táteis de alto impacto
em mangas retráteis. Com a aplicação dos
revestimentos Hybrid AQ-UV Soft Touch e UV Wet
Touch, os usuários podem projetar embalagens que
representem perfeitamente a essência do próprio
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produto (por exemplo, revestimentos de toque
úmido em uma garrafa de refrigerante ou o
acabamento soft touch em um tubo de luxuoso
creme hidratante), ou também a imagem da marca.
Além desses revestimentos avançados, a Actega
introduziu novas tintas UV e tintas prateadas à
base de solvente, incluindo a nova tinta Rainbow
Silver, criada para oferecer às marcas e
conversores efeitos de brilho metálico
espetaculares. Além disso, as empresas de
conversão podem optar por esses filmes em vez de
um processo de acabamento tradicional, o que
melhora a reciclabilidade da embalagem finalizada
e reduz o desperdício que normalmente está
associado à aplicação dos filmes.
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Nova gama de revestimentos de DataLase
DataLase expandiu sua oferta de
revestimentos e aplicações de substrato com
o lançamento de uma nova linha de
revestimentos para construção laminada
chamada SB Lamination Coatings. Os
revestimentos, que estão disponíveis em quatro
variações, dependendo do uso do sistema de marcação
a laser de CO2 ou fibra, oferecem opções de mudança
de cor de translúcido para branco e branco para preto.
Adequado para uma variedade de produtos finais,

A

como sacos de iogurte, alimentos para animais de
estimação e produtos de beleza, os revestimentos são
projetados para uso no setor de embalagens laminadas
em processos de impressão flexográfica ou rotogravura
à base de solvente. Formando o meio de uma
construção laminada entre uma camada externa de
OPP, PE ou PET e camadas internas de filmes de
barreira para evitar o contato direto com alimentos, o
adesivo pode ser impresso na superfície ou reverso para
fornecer criptografia à prova de violação.

Novo SpectraLab XF da Esko
Apresentado no Esko Innovation Summit, o AVT
SpectraLab XF é uma solução exclusiva de
medição de cores online baseada em um novo
sensor super-rápido da XRite. Em conformidade
com o padrão XRGA, o
AVT SpectraLab XF
oferece a capacidade de
medir durante o acerto e a
produção, garantindo
consistência de cor e
qualidade em todo o ciclo
de impressão. Com o
lançamento do AVT
SpectraLab XF, a mais
recente inovação da Esko,
os conversores de embalagens podem se
beneficiar de uma inspeção de cores em linha mais
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rápida e precisa.
Fornecendo medição de cores precisa e
automática para toda a gama de aplicações de
embalagem, o AVT
SpectraLab XF incorpora
um novo sensor espectral
da X-Rite e pode medir
uma barra de cores
vertical inteira em uma
única iteração.
Dependendo da
velocidade da prensa, ela
pode aceitar remendos
menores, 4-5mm, e uma
nova lâmpada LED com
M0, M1 e M2 está
correlacionada aos padrões de inspeção offline.
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A Indústria de embalagens Mazurky
receberá a primeira
EFI Nozomi C18000 Plus do Brasil

EFI Electronics
For Imaging
acaba de
anuncia a
primeira venda de
uma EFI Nozomi
C18000 Plus para o
mercado brasileiro,
uma impressora jato
de tinta de passagem
única para
embalagens de
papelão ondulado. A
Mazurky Embalagens
é a empresa pioneira
a investir neste
equipamento líder de
mercado. Localizada em São Bernardo do Campo,
São Paulo, é especialista na produção de embalagens
e displays em papelão ondulado.
A Mazurky nasceu em 2004, criada pelos jovens
irmãos Eduardo e Marcel Mazurkyewistz. A empresa
tem se notabilizado no mercado por inovação e gestão
moderna, saindo a frente em uma série de
certificações como o Sistema de Gestão Integrado
ISO9001, 14001 e 45001, juntamente com o
certificado FSC, que certifica produtos originados do
bom manejo florestal. "Nossa empresa sempre se
pautou, desde o início, na inovação e em boas
práticas. E a Nozomi C18000 Plus tem tudo a ver com
esse contexto. É um marco muito importante para o
nosso negócio, pois ainda não existe no Brasil uma
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Anderson Chaves,
de EFI

Eduardo e Marcel
Mazurkyewistz
Impressora de passagem única UV, o
que trará um grande diferencial nas mais variadas
aplicações no mercado de embalagens em corrugado
e comunicação visual", disse Eduardo Mazurkyewistz,
diretor comercial da Mazurky.
A Nozomi C18000 Plus, que equipará a Mazurky, é
uma impressora com tecnologia "inkjet single pass"
que usa tintas UV, com sistema de cura por LED e
está configurada para imprimir com CMYK + OV +
Branco, para reproduzir até 97% da escala Pantone®.
Essa solução permitirá à Mazurky oportunidades de
produção de trabalhos com qualidade de impressão
superior, incluindo cores especiais. E, promete
revolucionar o segmento, agregando valor às
embalagens de produtos e as suas marcas.
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Madia partner

A Flexo & Labels 2022 acontecerá de 24 a 27 de Maio, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo/SP.

Colaboração resulta em reconhecimento
no setor de embalagens flexográficas para
a Sunshine FPC e a Trisoft Graphics
ames Chuang, presidente da
Sunshine FPC, empresa com
sede na Califórnia, não tem
dúvidas sobre o valor e
importância dos prêmios para
o setor: "Eles permitem
mostrar o que somos e do que somos
capazes. São fundamentais para a
nossa marca".
Um armário repleto de troféus
comprova o sucesso da empresa. A
empresa conquistou nada menos que
16 prêmios Gold da
FlexographicTechnicalAssociation
(FTA), incluindo dez prêmios "Best of
Show", além de um prêmio PIA e vários
prêmios FlexoTech na Europa. A
parceira da Sunshine em todos esses
prêmios é a Trisoft Graphics, um
fornecedor inovador de pré-impressão flexográfica que
atende a convertedores de embalagens flexíveis e
etiquetas nos seguimentos de banda estreita, media ou
larga em nível global.
A mais recente vitória em termos de reconhecimento
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do setor, outro projeto conjunto com a
Trisoft, é a premiação na categoria
Ouro no Global Flexo Innovation
Awards (GFIA), patrocinado pela
Miraclon e criado para reconhecer as
empresas convertedoras do setor de
embalagens que estão transformando
a Flexo com a ajuda da tecnologia
KODAK FLEXCEL NX.Um comitê
independente, composto por oito
especialistas do setor da flexo,
reconheceu as empresas parceiras
em três critérios: converter com
sucesso embalagens que eram
produzidas a partir de outros
processos de impressão (neste caso,
rotogravura) para flexo, o
compromisso com uma impressão
sustentável e projetar um fluxo de
trabalho de produção de impressão inovador. Além
disso, eles receberam as mais altas honrarias,
concedidas aos vencedores que os jurados acreditaram
terem causado o maior impacto no avanço do processo
da impressão flexográfica.
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A Siflex Packaging economiza até 23%
em tinta branca usando KODAK
FLEXCEL NX System, da Miraclon
esde a criação da empresa em 2014,
a Siflex Packaging se concentra no
desenvolvimento e na melhoria de
processos relacionados à produção
de embalagens flexíveis no Chile.
Para fazer isso, conta com 52
funcionários experientes trabalhando em uma
instalação de 5.000 m² localizada na zona norte da
capital Santiago. A empresa investiu bastante em
máquinas, processos e sistemas com os mais
altos padrões do setor. Um equipamento
importante é o KODAK FLEXCEL NX System
instalado pela Miraclon em 2018, que, juntamente
com as chapas FLEXCEL NX, permitiu que a
empresa reduzisse o consumo de tinta branca em
até 23%.
Para confirmar e explorar ainda mais os
benefícios dessa instalação, a Siflex Packaging
decidiu realizar um projeto cujo objetivo era medir
a economia de tinta branca que poderia ser
alcançada com as FLEXCEL NX Plates. Durante
esse período, a empresa trabalhou em estreita
colaboração com Carlos Alejandro Moraga, um
especialista em aplicações de impressão flexo na
Miraclon, que auditou todo o processo de
produção e prestou consultoria à Siflex Packaging
sobre como implementar as melhores práticas,
além de tê-la ajudado a otimizar o seu fluxo de
trabalho de produção para aproveitar ao máximo a
tecnologia KODAK FLEXCEL NX.

D

DuPont anuncia aumento global de preços
para os produtos de Cyrel Solutions
A DuPont Electronics & Industrial aplicará um
aumento de 7% nos preços das chapas Cyrel a
partir de 1 de Março, 2022. No último ano, a
DuPont enfrentou aumentos frequentes no preço
das matérias-primas essenciais da divisão de Cyrel
Solutions; os custos de frete também aumentaram
significativamente para os diferentes modais e
rotas.
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"Apesar dos desafios globais logísticos, nosso
time segue trabalhando incansavelmente para
manter nossos clientes em todo o mundo atendidos
nos níveis desejados. Especialmente durante a
pandemia, mantemos nosso compromisso de
atender aos clientes com produtos de alta
qualidade". explica Tucker Norton, Diretor Global de
Negócios de DuPont Cyrel Solution
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Esko é premiada com Silver
Award em reconhecimento pelo
AVT iCenter na FIA 2021 Awards

Eficiência e produtividade
do novo Flexo Engine da
Esko
Agora, os produtores de chapas flexográficas
podem economizar tempo, simplificar as
operações e aumentar a produtividade com o
lançamento do Flexo Engine, a mais recente
inovação da Esko.
Parte do recém-lançado Esko Software 21.11,
a mais nova versão do Automation Engine
apresenta o inovador Flexo Engine, com
mesclagem automatizada e uma série de
novas ferramentas desenvolvidas para
aumentar a produtividade na clicheria.

a premiação FIA Awards, a Esko recebeu o Silver
Award em reconhecimento pelo AVT iCenter,
umainovação na inspeção de impressão que facilita
o gerenciamento dos padrões de qualidade e
produção em diversos trabalhos, equipamentos de
impressão, turnos e até mesmo em subsidiárias
diferentes para os convertedores de etiquetas.
A Esko foi premiada na categoria Inovação Técnica - Fornecedor
por sua exclusiva plataforma baseada em nuvem, integrada com o
Automation Engine e o AVT Helios da Esko - soluções de inspeção
integradas e automatizadas para impressão de etiquetas e banda
estreita, cujo lançamento mundial foi em abril deste ano.
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Neri Labels instala sua
primeira impressora jato de
tinta digital

ProPrint Group dobra a oferta
digital com Truepress L350 SAI S
O especialista em etiquetas ProPrint Group da Midlands escolheu
a Screen Truepress L350 SAI S para atender à crescente demanda
dos clientes por impressão de etiquetas digitais autoadesivas
premium e ganhar ainda mais flexibilidade com novas aplicações de
etiquetas.
O investimento da Screen Truepress L350 SAI S dobrou a
capacidade de impressão digital de etiquetas do ProPrint Group. A
velocidade de impressão da máquina é uma das principais razões
pelas quais os proprietários e diretores da empresa, James Denny
e Nigel Tollman, escolheram a L350 SAI S.
A palavra japonesa sai significa "colorido", e a série Screen SAI
foi desenvolvida para ajudar as impressoras a produzir módulos de
jato de tinta azul e laranja junto com CMYK e excelente branco
opaco.
A decisão do Grupo ProPrint de investir na Truepress Jet L350UV
SAI S não se baseou apenas na engenharia de qualidade por trás
da impressora. O grupo também assinou a garantia padrão-ouro e a
oferta de serviços da Screen.
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Com a instalação de uma Screen
Truepress L350 SAI E, a especialista
italiana em etiquetas Neri Labels melhorou
suas capacidades de impressão digital,
adicionando uma oferta mais competitiva e
flexível para pequenas tiragens em
produtos farmacêuticos, cosméticos,
alimentos e detergentes.
A velocidade da máquina é uma das
muitas razões pelas quais o Neri Group
escolheu a Screen Truepress L350 SAI E.
Combinado com a flexibilidade da largura
de banda imprimível, isso permite que o
Neri Group otimize lotes pequenos e
grandes. O impacto ambiental
relativamente baixo do Screen Truepress
L350 SAI E foi outro fator importante para
apoiar a escolha do Neri Group. A máquina
permite uma redução
Significativa no desperdício de cor e
solvente, otimizando o uso desses
produtos, além de minimizar o desperdício
de matéria-prima.
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67% das embalagens brasileiras de papel e papelão
ondulado são produzidas com matéria-prima reciclada.

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.

Papel, cartão e
papelão: uma ótima
história ambiental
para contar
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twosides.org.br lovepaper.org.br

Fonte: Associação Brasileira de Embalagens em Papel - Empapel
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