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Por Two Sides

Um grande desafio para a economia mundial é
compatibilizar crescimento com sustentabilidade
ambiental.  Esse desafio se desdobra em três questões:
l Como garantir suprimento de matérias-primas para

a produção crescente de bens de consumo?
l Como garantir que os resíduos da produção e

produtos descartados após o uso não contaminem o
meio ambiente?
l Como reduzir as emissões de gases do efeito

estufa?
A simples redução do consumo, como muitos

propõem, não resolve o problema. Essa atitude, embora
louvável, pode implicar na redução da atividade
econômica, pelo menos dentro do modelo dominante.
Também não considera que centenas de milhões de
pessoas pobres querem usufruir de um pouco mais de
riqueza e conforto material. 

No entanto, o assunto não pode ser deixado de lado e
é urgente. É evidente que o planeta está sendo exaurido
em seus recursos não renováveis e que a poluição tem
levado a consequências muito graves, como a
degradação de ecossistemas e as mudanças climáticas.
Acrescente-se a isso o fato de que a exploração
exagerada dos recursos naturais e a poluição também
tendem a frear o crescimento econômico.

É nesse contexto que o conceito de economia circular
foi desenvolvido. Essa abordagem é também
representada pela expressão "cradle to cradle" (do
"berço ao berço"). A pioneira dessa ideia foi a velejadora
inglesa Ellen MacArthur, a partir de 2004. Em 2010 foi
criada uma fundação com o seu nome e o tema passou
a ser levado seriamente em conta por grandes
empresas e estudiosos.

Essencialmente, a produção industrial está baseada
no modelo: extração de recursos; produção de bens e,
finalmente, descarte ou reciclagem de resíduos e de
bens pós-consumo. Frequentemente o descarte é feito
diretamente nos ecossistemas, sem tratamento, ou em
depósitos de lixo. Em situações melhores, resíduos são
tratados antes do descarte, para redução ou eliminação
de sua toxicidade, e bens inservíveis são reciclados
parcialmente (poucos são completamente reciclados). 

A economia circular sugere a mudança do próprio
modelo de produção. A proposta é que o processo de
design dos produtos tenha como um objetivo a
possibilidade de reciclagem total dos materiais utilizados
na sua fabricação e/ou a reutilização de suas partes. Daí
a expressão do "berço ao berço", em substituição à
fórmula do "berço ao túmulo". Na economia circular
nada morrerá, tudo será reaproveitado, transformado em
novos bens. No limite, não haverá mais lixo oriundo da
produção, apenas materiais a serem reciclados e
reutilizados. O crescimento da economia deverá ser

impulsionado no longo prazo porque a limitação dos
recursos não renováveis será superada.

Segundo Léa Gejer e Carla Tennenbaum, do site
https://ideiacircular.com/ - "O lixo é um erro de design".

Parece impossível? Difícil sim, impossível não. Pelo
menos muitas empresas importantes acreditam nesse
conceito e estão investindo pesado em processos e
tecnologias que possam realizá-lo.

Segundo Michael Braungart e William McDonough, a
economia circular se baseia em três princípios:

1. Os materiais não devem ter potencial de prejudicar
a saúde dos seres vivos. Além disso, devem ser
reutilizáveis e/ou recicláveis. Nesse sentido, distinguem-
se os ciclos biológico e técnico. O primeiro é típico dos
materiais biodegradáveis, sem componentes tóxicos, e
que, de volta à natureza, possam ajudar a regenerá-la.
Esse pode ser o caso, por exemplo, de materiais
celulósicos e de tintas e vernizes formulados com essa
preocupação. Já o ciclo técnico abrange os materiais
que podem ser reciclados ou reutilizados repetidamente
e, dessa forma, ter seu valor recuperado. Neste caso,
deve-se levar em conta os possíveis impactos
ambientais dos processos de reciclagem.

2. Utilização de fontes de energia renováveis,
idealmente de origem solar, mas também eólica e
outras. No Brasil, os fabricantes de celulose e papel
estão muito avançados na utilização de energia
renovável gerada a partir de biomassa e de resíduos
dos próprios processos de fabricação.

3. Promoção da biodiversidade. Também aqui os
suportes celulósicos (papel, cartão e papelão) mostram
vantagens. As áreas de responsabilidade das indústrias
de base florestal no Brasil, incluindo árvores cultivadas e
florestas nativas preservadas e/ou recuperadas,
representam menos de 2% do território nacional. Ainda
assim, essa pequena extensão possui índices positivos
de biodiversidade. O setor florestal trabalha com o
plantio em mosaico, integrando vegetação natural e
plantios comerciais, permitindo a formação de
corredores ecológicos. Das espécies brasileiras
ameaçadas de extinção, 38% dos mamíferos e 41% das
aves são encontradas nessas áreas. 

A indústria gráfica não está tão longe de migrar para
esse novo modelo. Os substratos celulósicos são
oriundos de fonte renovável - árvores cultivadas. Os
produtos impressos em papel, após seu uso, já são
largamente reciclados. Já estão disponíveis tintas e
vernizes com componentes renováveis e que possam
passar pelo processo de reciclagem. À medida em que
clientes e consumidores finais compreenderem o
significado de economia circular espera-se que passem
a preferir produtos projetados segundo esse conceito.
Two Sides apoia e encoraja iniciativas que ajudem a
fechar esse ciclo virtuoso. 

Economia circular e a indústria gráfica



A Actega, fabricante
de revestimentos
especiais, tintas,
adesivos e compostos
de vedação para a
indústria de impressão
e embalagem,
anunciou a conquista
de grandes marcos em sua corrida
planejada para a sustentabilidade.
As conquistas mais recentes da Actega em
sua corrida para um futuro mais sustentável
incluem uma redução de 80% nas
emissões de CO2 em seus processos de
fabricação, bem como uma redução de
50% no consumo de água e uma redução
de 45% nos resíduos não tratados. Em
2020, mais de 20% do faturamento da
Actega foi gerado por soluções de produtos

sustentáveis; além
disso, de todos os
novos produtos que
estão sendo
desenvolvidos
atualmente, 60% são
projetados com
'aprimoramento da

sustentabilidade' como um recurso de
destaque ou ponto-chave de venda.
O compromisso da Actega com avanços
em tintas, tintas e outras soluções
sustentáveis, aliado ao seu plano de ação
para atingir indicadores de desempenho
ambiental como os listados acima,
consolidam a visão de sua controladora,
Altana, de alcançar a neutralidade da rede.
carbono em toda a empresa em 2025.

Heidelberg

aumenta

rentabilidade

operacional no

terceiro trimestre
No terceiro trimestre do ano fiscal
de 2021/2022 (1 de outubro a 31 de
dezembro de 2021), a situação do
pedido na Heidelberg continuou a
se recuperar. Isto, aliado aos
contínuos efeitos positivos da
transformação do Grupo, conduziu
a uma clara melhoria do resultado
operacional, com aumento de
encomendas, entrada no terceiro
trimestre de 16% - 643 milhões de
euros. Após nove meses, o valor
atingiu 1.888 milhões de euros,
33% superior ao ano anterior. No
final do trimestre, a carteira de
encomendas, avaliada em 951
milhões de euros, ultrapassou
mesmo o nível pré-pandemia. As
vendas também aumentaram em
relação ao ano anterior em 20%
(582 milhões de euros no terceiro
trimestre) e 21% (1.565 milhões de
euros) nove meses depois. O
EBITDA aumentou
significativamente em 36%,
ascendendo a 57 milhões de euros.
Após nove meses, este valor
ascendeu a 132 milhões de euros,
mais 21% do que no ano anterior. A
melhora operacional deveu-se
principalmente ao maior volume de
negócios e melhores margens
como resultado da transformação.
Esses resultados muito positivos
são particularmente
impressionantes considerando a
questão atual da disponibilidade de
peças, que está criando grandes
desafios em toda a indústria. 

A
Canon Inc. ocupa o tercei-

ro lugar no número de pa-

tentes nos EUA concedi-

das em 2021, tornando-se

a única empresa do mundo

a se classificar entre as cinco primei-

ras por 36 anos consecutivos, de

acordo com o último ranking de resul-

tados preliminares de patentes publi-

cado pela IFI CLAIMS Patent Servi-

ces. Além disso, a Canon novamente

ficou em primeiro lugar entre as em-

presas japonesas com 3.022 paten-

tes registradas.

A Canon promove activamente a

globalização do seu negócio e atribui

grande importância à obtenção de pa-

tentes no estrangeiro, aderindo cuida-

dosamente a uma estratégia de regis-

to de patentes que procura patentes

em países e regiões essenciais, tendo

em conta as estratégias e tendências

empresariais, as características tec-

nológicas e de produto de cada lugar. 

A Canon pretende fazer avanços

tecnológicos nos seus novos negó-

cios nestas quatro áreas: impressão

comercial, câmaras de rede, equipa-

mento médico e soluções industriais.

Além disso, a empresa está pesqui-

sando e desenvolvendo novas paten-

tes nas áreas de imagem de última

geração, assistência médica de ponta

e mobilidade inteligente.
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Canon no ranking de patentes 2021

Roteiro de Sustentabilidade Actega



P
elo terceiro ano consecutivo, a Canon
EMEA está patrocinando o prêmio
'Canon Young Champion of the Year',
parte do Global Good Awards, um
programa de premiação líder destinado
a reconhecer organizações e indivíduos

que desejam tornar o mundo um lugar
melhor.Lançado em 2020, o prêmio 'Canon Young
Champion' destaca o apoio dos jovens aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas, reconhecendo seus sucessos e inspirando
outras pessoas ao redor do mundo a se
posicionarem pelas causas que apoiam.

Os prêmios são divididos em duas categorias:
menores de 16 anos e menores de 21 anos, ambas

de participação gratuita. Os membros do júri avaliam
os projetos individualmente e em grupos de mais de
um candidato por inscrição, por exemplo, nos casos
em que grupos de jovens ou irmãos trabalham juntos
para promover uma boa causa.

Todos os finalistas selecionados receberão quatro
ingressos virtuais para a cerimônia de 2022 se
morarem fora do Reino Unido ou dois ingressos
pessoais para o evento físico em Londres. Cada
vice-campeão receberá uma impressora fotográfica
colorida portátil Canon Zoemini, enquanto os dois
finalistas receberão uma câmera Canon EOS 250D
DSLR ou equivalente.

O período de inscrição já começou e terminará em
22 de abril de 2022.
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O grupo Fedrigoni, produtor de papéis especiais
de alto valor agregado para embalagens, editoriais
e gráficos, além de rótulos e materiais
autoadesivos de alta qualidade, anuncia a
aquisição da Divipa, empresa espanhola com sede
em Derio, a poucos quilômetros de Bilbao, que
desenvolve, produz e distribui materiais
autoadesivos, com um volume de vendas estimado
em 2021 de 24 milhões de euros e cinquenta
colaboradores.

A Divipa foi fundada em 1971 pela família Álvaro,
que transferiu 100% do capital para a Fedrigoni,
mas continua na equipe de gestão com alguns de

seus integrantes. Com esta aquisição, a quinta em
dois anos no setor de autoadesivos, depois da
italiana Ritrama, das mexicanas IP Venus e Ri-
Mark e da americana Acucote, o grupo reforça
ainda mais sua posição como terceira figura
mundial em relação aos materiais autoadesivos. -
adesivo, operando através de inúmeras marcas
como Arconvert, Manter e Ritrama. A Fedrigoni é,
de fato, o principal produtor de rótulos de vinhos e
desempenha um papel de liderança em rótulos e
filmes autoadesivos de alta tecnologia para as
indústrias alimentícia, farmacêutica, automotiva, de
higiene pessoal e doméstica, etc.

Fedrigoni reforça a sua presença na Europa

A Canon faz parceria, pelo terceiro ano

consecutivo, com os Global Good Awards



http://www.keywell-printer.com/


A
Kodak concluiu a instalação da primeira

Kodak Magnus Q4800 Platesetter no centro

do Grupo WKS em Essen, Alemanha.

Equipado com um sistema de

carregamento de paletes XPL com quatro

estações de paletes para quatro formatos diferentes

de placas, a configuração geral do Magnus Q4800

mede quase 19 metros de comprimento e 3,5 metros

de largura. Ou seja, é o maior CTP já instalado em

qualquer lugar do mundo.

Em dezembro de 2021, o Magnus Q4800 CTP

totalmente automático  foi comissionado dentro do

cronograma no centro de offset web do WKS Group.

Para conseguir isso, no entanto, a equipe da Kodak

teve que superar desafios logísticos assustadores para

um projeto CTP. Quinze caixas grandes tiveram que ser

transportadas do centro de produção e

desenvolvimento CTP da Kodak em Vancouver,

Canadá, para Chicago. A viagem continuou por via

aérea para Frankfurt, na Alemanha, onde foram

posteriormente transferidos em quatro semirreboques

para a sede do Grupo WKS em Essen. Na chegada, as

caixas tiveram que ser levantadas até o quarto andar

(16 metros de altura) com um guindaste para

instalação.

A gravadora de chapas Magnus Q4800 oferece

velocidade e produtividade para produção de chapas de

formato extragrande (XLF). Ele suporta placas de até

2,86 m de largura e usa a tecnologia de imagem Kodak

Squarespot, que oferece estabilidade, precisão e

confiabilidade para máxima eficiência e qualidade de

imagem superior. A configuração Magnus Q4800

instalada no Grupo WKS fornece carregamento de

chapas XLF de quatro paletes totalmente automático

com até 4.800 chapas online, permitindo que mais de

10.000 m2 de chapas sejam feitas antes da

necessidade de recarregar.

Frank Döding, Gerente de
Negócios / Gerente de Operações
na unidade de Essen do Grupo
WKS.

A Enfocus, especializada em controle de qualidade de PDF,
edição avançada de PDF e automação de fluxo de trabalho para
a indústria de artes gráficas, revelou sua nova imagem
corporativa e direção estratégica.
Tomas Van Rossom, Gerente Geral da Enfocus, afirma: "Na
Enfocus, nosso objetivo é agilidade: adaptar soluções de
software para atender às necessidades específicas de nossos
clientes. Trata-se de garantir que sempre criamos o software de
automação mais versátil para erradicar atividades repetitivas,

erros e desperdícios nos negócios. Assim, nossa nova imagem
reflete quem somos e para onde vamos, com foco em fazer
negócios 'do seu jeito'; um sentimento que é central para nossa
filosofia de negócios."
"Nossa imagem não é a única coisa que está evoluindo; nosso
negócio também é! Temos uma nova estratégia de negócios,
que redefine nossa visão, missão e próximos passos
estratégicos, incluindo o crescimento em novos mercados, além
do mundo da impressão", acrescentou Van Rossom.
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Kodak instala o maior CTP

do mundo no Grupo WKS

lança uma nova imagem corporativa e estratégia da empresa



A
ExpoPrint & ConverExpo

Latin America marcou

mais uma vez a história

da indústria global de

impressão e conversão.

Em sua quinta edição,

apresentou a profissionais vindos de

todas as partes do planeta um

mercado que se mostrou nos

estandes altamente tecnológico,

criativo, lucrativo, sustentável e

preparado para encarar os desafios

deste novo mundo.

Os números comprovam o quão

vibrante foi a feira, consolidando novamente sua

posição de grande encontro do segmento nas

Américas. Em seus cinco dias de realização, 40168

profissionais passaram pelos corredores, incluindo uma

alta taxa de visitação internacional, o que deixa claro

que os atores do setor seguem considerando este

como o evento essencial para a sua transformação.

Com muita tecnologia e demanda represadas nos

últimos anos, a ExpoPrint & ConverExpo reforçou a

vertente de gerar reais oportunidades de negócio,

especialmente por ser o palco de lançamentos globais

de grandes companhias de impressão e conversão que

finalmente apresentaram seus equipamentos e

soluções em um encontro presencial.

Os negócios gerados pela

ExpoPrint & ConverExpo, de acordo

com relatos dos expositores,

alcançaram a marca de R$ 1 bilhão,

número que reflete um mercado em

busca do crescimento. A ExpoPrint &

ConverExpo é uma impulsionadora

de resultados para toda a indústria,

com a presença do empresário

tomador de decisão, que novamente

se animou ao ver soluções de alta

qualidade e concluiu investimentos

para modernizar seus parques e

assim seguir a evolução.

Com foco em levar uma experiência completa ao

participante, congressos técnicos gratuitos ocorreram

durante todos os dias. A estreia foi o Flexo Tour, com

uma série de palestras sobre flexografia e conversão

digital. Na Ilha da Sublimação FESPA Digital Printing

em parceria com Felipe Soares e na Arena Maker,

foram ministrados conteúdos sobre brindes,

empreendedorismo, gestão, redes sociais, vendas e

outros tópicos. Outra atração foi o CAMBEA#11,

campeonato de envelopamento que teve casa cheia e

emoção até a conquista do bicampeonato da equipe

D'Core e R.Nogueira.
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ExpoPrint & ConverExpo 2022

marca a história da indústria de

impressão e conversão
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ENCONTRO DESTACA INDÚSTRIA EM CONSTANTE

EVOLUÇÃO

A ExpoPrint & ConverExpo Latin America deixou
claro que esta é a feira em que a indústria se reúne e
apresenta quais soluções estarão instaladas nas
empresas no presente e durante os próximos anos,
traçando os caminhos do setor. O aspecto especial
desta edição se completa exatamente por esta reunião
de produtos que nunca foram mostrados em lugar
nenhum do mundo ao vivo, fazendo sua estreia no
Pavilhão Verde do Expo Center Norte, em São Paulo.

Ismael Guarnelli, presidente da APS Eventos
Corporativos, destaca: "O mundo da impressão e
conversão estava ansioso para esta feira exatamente
porque havia muita tecnologia que ainda não havia tido
a oportunidade de ser apresentada ao público. Por
outro lado, os visitantes esperavam este momento para
fazer negócio. Esta combinação resultou em uma feira
histórica, que entrará para o hall dos grandes
acontecimentos da indústria. Estamos muito felizes em
poder entregar uma ExpoPrint & ConverExpo
suprema".

Alexandre Keese, diretor executivo da APS Eventos
Corporativos, que organiza e promove a feira, relata a
fórmula do sucesso: "O enorme êxito da ExpoPrint &
ConverExpo é resultado de uma combinação composta
por três alicerces: tudo começa pela determinação da
APS, responsável pela organização da feira; depois
temos os expositores que trouxeram um brilho único
com seus belos estandes e soluções de alta qualidade;
e finalmente todos os profissionais que prestigiaram e
consagraram o evento como o maior encontro de
impressão e conversão das Américas".

Jorge Maldonado, eleito o próximo presidente da
Afeigraf, frisou a satisfação de ver o resultado
alcançado: "Desde que recebi a nomeação para o
cargo de diretor da ExpoPrint, soube que era uma
responsabilidade grande e gerou uma ansiedade.
Agora, ao ver o resultado pelos corredores, fiquei feliz
pela quantidade de pessoas, o evento foi fantástico. É
um reencontro histórico da indústria depois de muito
tempo, com profissionais que puderam ver ao vivo
sistemas integrados e funcionando e assim vislumbrar
o futuro de suas empresas".

Miguel Troccoli, presidente da ABFLEXO/FTA-
Brasil, ressaltou: "Ver tanta tecnologia sendo
apresentada nos corredores é muito gratificante. O
mercado esperava por esta feira e comprovamos nos
estandes o quanto nossa indústria evoluiu,
especialmente na área de embalagens, que possui
tecnologia pronta para atender toda a demanda que
vem surgindo. É uma enorme satisfação ver o sucesso
da feira, resultado de um árduo trabalho para levar
uma experiência de ponta ao profissional do setor".

A sexta edição da ExpoPrint & ConverExpo
acontecerá em abril de 2026 novamente no Expo
Center Norte, em São Paulo. A ExpoPrint é uma
realização da Afeigraf (Associação dos Agentes de
Fornecedores de Equipamentos e Insumos para a
Indústria Gráfica) e a ConverExpo é realização da
ABFLEXO/FTA-Brasil (Associação Brasileira Técnica
de Flexografia e Conversão Digital). A feira tem
promoção e organização da APS Eventos
Corporativos. Antes, o mercado volta a se reunir na
FESPA Digital Printing, que acontecerá de 20 a 23 de
março de 2023 também no Expo Center Norte.
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HP Inc. faz parceria com

canais para apresentar

inovações na ExpoPrint

2022
Impressoras da marca e equipamentos de realidade
mista podem ser vistas nos estandes dos parceiros

Os visitantes do ExpoPrint, maior evento de

impressão e conversão das Américas, podem conhecer

algumas das soluções mais modernas e inovadoras da

HP Inc. Isso porque a marca esta presente nos

estandes dos parceiros Comprint, Alphaprint e

groupwork. 

A Alphaprint tem em seu estande a HP Indigo 7900,

impressora que apresenta grandes inovações em

qualidade de impressão, gama de aplicações e

produtividade, bem como tecnologia revolucionária de

preparação e recursos de correspondência de cores. 

A Comprint tem demonstrações das impressoras HP

Indigo 6900, voltada para impressão de rótulos,

embalagens flexíveis e etiquetas autoadesivas nos

mais variados formatos e que emprega substratos

diversos e inovadores; e também da HP Indigo 7900.

As demonstrações da HP Indigo 6900 acontecem às

15h30, e da HP Indigo 7900 acontece às 18h,

diariamente.  

Quem quiser conhecer mais sobre as soluções HP

Pagewide Industriais, pode visitar o estande da

groupwork, empresa de fornecimento de máquinas de

impressão, peças, consumíveis e suporte técnico para

a indústria gráfica, que desde o ano passado é parceira

comercial da HP.  
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E
m parceria com seu canal autorizado para a

linha Vanguard no Brasil, a Alphaprint, a Durst

lançou, durante a ExpoPrint ConverExpo

2022  o novo modelo VR6D HS.

A impressora UV de configuração flatbed combina

a nova geração de cabeças de impressão Ricoh

Gen6 e tecnologia de precisão para imprimir em

pontos de 5 picolitros, assegurando mais definição e

melhor qualidade de imagem. Pode ser configurada

conforme a necessidade de cada cliente, podendo

contar com até 10 cabeças de impressão. 

Sua arquitetura conta com sistema de cura LED,

motor linear, suporte a mídias rígidas de até 10 cm de

altura, e sistema de pinos de registro pneumáticos. Tem

velocidade de até 118 m2/hora (configuração com 8

cabeças CMYK) e pode imprimir em mídias diversas,

como PVC, lonas, vinil, acrílico, couro, madeira,

plástico, cartonados, vidro, telas etc.

Em  parceria com Alphaprint, Durst lança impressora

Vanguard VR6D HS na ExpoPrint ConverExpo 2022
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O
s visitantes do evento

puderam conhecer

tecnologias de perfilagem,

formulação e

padronização de padrões de

qualidade nos cinco continentes.

Entre os destaques estarão os

produtos da linha Rutherford

Graphic Products, uma empresa do

grupo X-Rite Pantone

desenvolvedora de soluções como

o IntelliPress e o IntelliPack, para

implantação de processos apurados

de controle de cor no setor gráfico

comercial/promocional e de

embalagens, respectivamente e o

novo IntelliTrax 2 PRO, ideal para

digitalização de referências de

cores com comentários

instantâneos sobre padrões tonais

via relatórios de controle de

qualidade conforme a ISO G7.

Pode ser conectado ao ColorCert

para exibir relatórios e resultados

imediatamente na tela, fornecendo

orientação para fazer os ajustes

necessários por zona de tinta para

obter as cores desejadas mais

rapidamente. Também permite

acesso simples e direto às mais

recentes bibliotecas Pantone e

padrões digitais PantoneLIVE.

Outra solução é eXact AutoScan,

um espectrofotômetro portátil que

oferece leituras ultrarrápidas (cerca

de 15 segundos) que pode ser fixo

em barra para operar como um

digitalizador móvel que se

movimenta lateralmente. O

equipamento será apresentado ao

lado dos outros sistemas da família eXact, compatível

com uma série de aplicações nos setores de impressão

e embalagem. São acompanhados do aplicativo

InkKeyControl, uma solução completa para impressores

no setor offset. 

Por fim, complementando a linha de produtos para

gerenciamento de cores estava a família de aplicativos

ColorCert para o segmento de

embalagens e o i1 Publish Pro 3. 

O ColorCert é composto pelos

módulos ColorCert Manager que

serve para verificação de

parâmetros de qualidade de

impressão; ColorCert Repository,

baseado em nuvem para gerenciar

acesso e uso dos recursos do

software em diferentes localidades;

o ColorCert InkRoom para ajuste

de cores na impressão; o ColorCert

PressRoom usado em alterações

de cores na pré-impressão,

incluindo assistente de

configuração de trabalho,

capacidade de fazer verificações

rápidas, emissão de relatórios de

cores; e o ColorCert ScoreCard, um

servidor de pontuação na produção

baseado em nuvem que fornece

uma visão rápida do scorecard de

qualidade como parte de um

programa interno de controle de

qualidade de impressão.

Já o i1 Publish Pro 3 permite

criar perfis personalizados para

câmeras, monitores, projetores

digitais, digitalizadores e

impressoras de maneira rápida e

fácil assegurando a precisão das

cores, da captura à saída. Oferece

controle abrangente para a criação

de perfis ICC com a mais alta

qualidade, permitindo para quem o

usa, escolher entre uma interface

básica, orientada por assistente ou

uma interface avançada orientada

por pessoa para criar perfis de

cores personalizados, precisos e

de alta qualidade.

O i1Publish Pro 3 também inclui muitas funções de

perfil e de garantia da qualidade da tela e da

impressora. Na impressão em CMYK, conta com

opções para criações de perfis de vínculo de aparelho

para otimizar arquivos em vários dispositivos,

preservando o canal de preto e tintas. 

Coralis e X-Rite levam para a ExpoPrint Latin

America 2022 o que há de mais moderno em

soluções para gerenciamento de cores
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Xeikon apresentou o

Label Discovery

Package na ExpoPrint

Latin America 
A Xeikon participou na ExpoPrint 2022,

representada pelo revendedor local Apolo Sistemas
Gráficos. 

Demonstrações diárias de dois tipos de
aplicações de rótulos sendo produzidos ao vivo: um
rótulo de suplemento alimentar autoadesivo
impresso em um substrato prateado e um rótulo
transparente para o setor de saúde e beleza.  Havia
também no estande estarão as impressoras digitais
de etiquetas Xeikon CX300 e PX3300.

O Label Discovery Package é uma solução
básica, que combina a plataforma de impressão
digital Xeikon Cheetah 2.0 com o front end digital X-
800, para um fluxo de trabalho de etiquetas
totalmente inclusivo. Essa combinação altamente
produtiva permite que os convertedores entrem na
impressão digital de etiquetas a um preço muito
competitivo, dando-lhes a oportunidade de atender
a uma ampla variedade de mercados. É importante
ressaltar que ela vem com a opção de atualizar a
velocidade de impressão e a largura da folha
posteriormente, para que a impressora possa
crescer de acordo com os requisitos do cliente.

Fundada em 1987, a Apolo Sistemas Gráficos
fornece equipamentos de pré-impressão,
impressão, acabamento e embalagem para
pequenas, médias e grandes empresas gráficas,
representando e distribuindo marcas mundialmente
conhecidas. Em 2015, a empresa adicionou uma
Divisão de Etiquetas para atender à crescente
demanda por soluções de banda estreita.

A parceria de sucesso com a Xeikon foi
recentemente estendida da venda de máquinas
para incluir todos os consumíveis e serviço pós-
venda, tornando a Apolo o primeiro porto de escala
para todos os clientes locais. "A cooperação entre
nossas duas empresas é excepcionalmente boa",
disse Marco Avanzi, diretor de vendas de canais
indiretos da Xeikon. "A equipe da Apolo possui uma
enorme expertise e experiência em impressão e
conversão, além de um profundo conhecimento
local do mercado brasileiro, por isso são uma
combinação perfeita para a Xeikon. O acordo é um
grande exemplo de nossa missão de 'pensar global
e agir local', que é o que Apolo e Xeikon estão
trazendo para esta importante feira."

La Prensa Edição Brasil marcou presença na ExpoPrint &
Covert Expo 2022 com um estande que contou muitos
visitantes que foram presenteados com uma revista com uma
edição especificamente dedicada a este evento.

Durante a feira, a Two Sides nomeou a La Prensa como
membro desta organização que estimula a produção e uso
responsável do papel. 

Na imagem, Fernando Sanz, editor do La Prensa e Fabio
Arruda Mortara, Gerente de Coutry de Two sides no estande
do La Prensa.

La Prensa Edição Brasil

presente na ExpoPrint &

Covert Expo 2022
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A
Epson, líder

global em

impressão

e projeção

de

imagens, leve as suas

inovações referência

em sustentabilidade e

produtividade à

aguardada ExpoPrint

& ConverExpo 2022.

O estande da Epson

terá mais de 30

equipamentos de

ponta,

desenvolvidos para

os segmentos de

comunicação visual,

têxtil, fotografia,

moda e confecções,

engenharia e

arquitetura, rótulos e

etiquetas, impressão

corporativa e linha

residencial, além de

projetores de imagem ideais para escolas e

escritórios. 

Dentre os destaques a multinacional japonesa

mostrou pela primeira vez a impressora de mesa

plana UV Epson SureColor V7000, para grandes

formatos em materiais rígidos. Com superfície de

2,50m x 1,25m e tintas UV UltraChrome de dez cores,

possibilita produzir os melhores resultados de

aplicação de imagens em madeira, metal, vidro, entre

outros, e com a opção

de aplicação de verniz

localizado. 

Outra novidade é o

robô industrial Epson

VT6L, para automação

das linhas de produção, 

O Gerente de Produtos

da Epson, Marcelo

D'Alessio, observa que o

investimento em

automação é uma necessidade de sobrevivência,

mas é preciso ter conhecimento das necessidades

específicas de cada comércio e realizar testes e

simulações das soluções ofertadas, antes da

contratação. "A automação comercial tem um valor

múltiplo para o negócio, valoriza a jornada de compra,

eleva a taxa de conversões e garante o tempo hábil

para o empresário se dedicar à área de atuação do

negócio", diz D'Alessio.  

Epson aproxima o público de inovações em SP 

Impressora de recibos Epson
TM-T88V.

Robô industrial Epson VT6L.

Epson ColorWorks C6500A,
impressora de etiquetas coloridas.

Impressora Epson SureColor V7000.



16 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 



www.graphispag.com


18 LaPrensaLaPrensaGrande formatoGrande formato

Por: swissqprint

A
o adquirir um sistema de impressão de

grande formato, as empresas costumam

avaliar aspectos como produtividade,

possíveis aplicações ou níveis de

investimento e rentabilidade. No entanto, a

sustentabilidade é outro fator que se torna cada vez

mais importante, não apenas pelos próprios valores

corporativos, mas também porque está se tornando uma

exigência social e política. A boa notícia é que o uso

consciente dos recursos também economiza dinheiro.

Aqui estão cinco abordagens e conceitos sobre

sustentabilidade ao avaliar uma impressora de grande

formato:

EVITAR CONTAMINANTES
A tinta e o sistema de cura determinam a quantidade

de emissões. Ao escolher o tipo de tinta, é lucrativo

evitar sistemas à base de solvente. Isso tornará

desnecessários os sistemas de ventilação, o que

acarretará investimentos e custos adicionais. O uso de

tintas pouco poluentes e certificadas, como

Greenguard, permite que as emissões sejam limitadas

a limites baixos e definidos. Além disso, a variedade de

aplicações é ampliada, pois os produtos de impressão

também podem ser usados em ambientes sensíveis.

No caso da impressão UV, os sistemas com

lâmpadas LED apresentam mais vantagens do que as

lâmpadas de vapor de mercúrio. Estes últimos, devido à

sua composição, devem ser tratados como resíduos

perigosos. Além disso, sua vida útil é menor que a das

lâmpadas. Lâmpadas LED, aumentando os custos

operacionais.

FAÇA USO EFICIENTE DA ENERGIA
Impressoras de grande formato funcionam com

eletricidade. Por isso, é importante que seu consumo

seja o mais eficiente possível. O regulamento ISO

20690:2018 estabelece os padrões a esse respeito. A

eficiência energética dos sistemas de cura que geram

calor é relativamente baixa. Em contraste, a impressão

UV mostra que os sistemas LED funcionam muito bem

porque seu consumo de energia é baixo e quase não

emitem calor. Com tudo isso isso implica pensar na

climatização de espaços e materiais sensíveis ao calor.

A isso devemos acrescentar o fato de que, ao contrário

das lâmpadas de vapor de mercúrio, as lâmpadas LED

não têm tempo de aquecimento e só acendem durante

a impressão.

Além da automação, equipamentos de informática e

telas, as bombas de vácuo consomem muita

eletricidade. Eles são responsáveis por segurar os

suportes em impressão plana e híbrida, e seu consumo

é alto quando trabalham em potência máxima e

constantemente. Os sistemas de vácuo controlados e

ajustáveis reduzem o consumo elétrico assim que a

pressão negativa desejada é atingida. Isso não apenas

economiza energia, mas também reduz a poluição

sonora.

USE MÁQUINAS DURÁVEIS
O fabrico de uma máquina de impressão deixa uma

pegada ecológica devido aos materiais utilizados na

sua construção e à energia utilizada no seu transporte e

produção. Todas essas atividades geram emissões.

Quanto maior a vida útil das máquinas, mais esse

impacto é minimizado. E o mesmo vale para o custo do

investimento.

APOSTE EM DISPOSITIVOS DE BAIXA MANUTENÇÃO

A frequência das tarefas de serviço e o número de

consumíveis que precisam ser trocados também têm

impacto nas emissões de CO2. Uma máquina confiável

e de baixa manutenção reduz as emissões minimizando

viagens, transporte e consumo de recursos. Além disso,

tem um efeito colateral econômico para o

gerenciamento de negócios, pois os usuários podem

planejar e calcular tanto o tempo de inatividade quanto

os custos.

CANDIDATE-SE A SUBSÍDIOS
Os exemplos acima demonstram que uma estratégia

sustentável aumenta a lucratividade. Além disso, muitos

países estão subsidiando soluções mais ecológicas. A

Espanha, por exemplo, oferece subsídios para sistemas

de impressão energeticamente eficientes em nível

estadual. O processo pode exigir alguma pesquisa e

burocracia, mas cobre grande parte dos custos de

investimento.

Ao comprar uma nova impressora de grande formato,

é aconselhável priorizar a sustentabilidade de vários

ângulos. Por último, mas não menos importante, a

contribuição ativa para a proteção ambiental é também

um fator de imagem que pode ser vendido.

A impressão de grande formato "verde" compensa
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Prémio EDP para Software

RIP VerteLith de Mutoh
O fabricante de

impressoras de grande

formato MUTOH,

representado pela Mutoh

Europe para o território

EMEA, recebeu um

prestigioso prémio EDP pelo

seu software Mutoh

VerteLith RIP na categoria

"Workflow Technologies".

O software VerteLith da Mutoh é baseado no Harlequin

Core, garantindo tempos de RIP rápidos para arquivos PDF e

PostScript, bem como manuseio contínuo de transparência e

cores exatas.

O VerteLith RIP integra a tecnologia de triagem de meio-

tom desenvolvida especificamente para jato de tinta,

chamada "Light Tone". Esta tecnologia patenteada Mutoh

torna possível produzir perfeitamente os melhores gradientes

e tons de pele possíveis. Para evitar desperdícios, o software

inclui uma poderosa funcionalidade de pré-visualização,

suportando provas eletrônicas e pré-visualização RIP na tela

dos pontos reais impressos antes da impressão.

O VerteLith também pode gerar automaticamente camadas

de verniz e/ou branco com base em uma seleção de

predefinições, permitindo que o usuário calcule o custo da

tinta antes da impressão. A saída pode ser perfeitamente

preparada para a próxima etapa do processo de produção

através do conjunto de ferramentas de acabamento,

permitindo mosaicos flexíveis, marcas de corte e ilhós.

Prêmios EPD para

swissQprint
O júri dos EDP Awards premiou dois novos

produtos swissQprint em duas categorias diferentes,

reconhecendo assim o potencial inovador do

fabricante suíço em vários domínios.

A Nyala 4 foi premiada na categoria "Melhor

impressora plana/híbrida < 250 m²/h". As principais

características do novo modelo swissQprint são sua

multifuncionalidade, sua eficiência de trabalho e,

acima de tudo, sua qualidade de impressão premium.

E este é o resultado da mais recente tecnologia de

cabeça de impressão e posicionamento de gota de

alta precisão aperfeiçoado pela swissQprint. O Nyala

4 oferece uma resolução máxima de 1350 dpi com

uma velocidade de produção de até 206 m²/h.

As tintas neon para impressão UV receberam o

prêmio na categoria "Consumíveis / Tintas UV". As

cores neon fazem os letreiros e os outdoors brilharem

e até fluorescerem sob luz negra. Assim, os usuários

da swissQprint podem imprimir materiais atraentes

em qualquer design imaginável. Em suportes rígidos

de qualquer formato e também em materiais em rolo.

As cores disponíveis são amarelo neon e rosa neon.

As duas tintas permitem criar mais duas variantes de

cores, verde neon e laranja neon, com inúmeras

aplicações.

A Electronics For Imaging foi distinguida com dois

prémios European Digital Press (EDP) da European

Graphic Arts Trade Press, um prestigiado programa

de prémios técnicos que reconhece avanços

inovadores na produção de impressão digital. A

impressora LED UV rolo a rolo EFI VUTEk Q5r

conseguiu se destacar na categoria de impressoras

de grande formato com um tamanho de

mais de 350 centímetros de largura. A

EDP diz que a integração do software EFI

Fiery com equipamentos de acabamento

se tornou a principal solução da feira para

a categoria de ferramentas de automação

de software.

A EFI VUTEk Q5r é uma impressora de

exibição rolo a rolo capaz de funcionar a velocidades

de até 672 metros quadrados por hora. A impressora

de 5,2 metros de largura oferece uma solução de

impressão completa, desde o envio do arquivo até a

impressão final, com opções como inspeção de

qualidade em linha, corte e corte em linha, Roll &

Tape", calibração automática, impressão

retroiluminada automatizada, impressão automatizada

de gráficos opacos, e muito mais.

EFI Fiery Software Integration with Finishing

Equipment, vencedor do EDP Award na

categoria Best Software Automation Tool,

oferece integração avançada com

cortadores/cortadores/vincadores verticais

online ou offline. Os operadores definem a

localização do corte, entalhe e perfuração no

conteúdo do trabalho na solução de software Fiery,

que envia as configurações para o equipamento de

acabamento, eliminando pontos de contato para

operadores e erros gerados por projetos

incompatíveis.

EFI recebe dois prémios EDP
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A
Canon Europe introduziu uma nova versão

web do PosterArtist para design e impressão

de cartazes. Esta solução requer simplesmen-

te uma impressora Canon compatível e aces-

so ao site PosterArtist (https://posterartist.ca-

non), que hospeda uma ampla variedade de modelos,

imagens, fontes, clipart e ícones.

Este software online gratuito para criar todos os tipos

de sinalização é compatível com uma vasta gama de dis-

positivos Canon, incluindo impressoras topo de gama.

formato da série imagePROGRAF, impressoras de pro-

dução imagePRESS, dispositivos multifuncionais da sé-

rie imageRUNNER, modelos da série iSENSYS e im-

pressoras domésticas e de pequenos escritórios incluí-

das nas linhas PIXMA e MAXIFY.

Esta solução permite aproveitar os efeitos das textu-

ras douradas e prateadas para melhorar o design graças

a uma tecnologia de processamento de imagem recen-

temente desenvolvida pela Canon e compatível com

muitos dispositivos da marca.

Os provedores de impressão de exibição agora

têm uma solução poderosa para economizar mídia e

reduzir o tempo de acerto com o novo software EFI

Fiery Prep-it. A solução recém-disponível da Electro-

nics For Imaging conecta-se a qualquer Digital Front

End (DFE), incluindo integração total com EFI Fiery

proServer e Fiery XF DFE, para aumentar a lucrativi-

dade de trabalhos de corte impressos em impresso-

ras jato de tinta de grande formato por meio de super

wide .

Essa oferta pode reduzir o tempo necessário pa-

ra aninhar manualmente os trabalhos em até 90%.

Além disso, o software Fiery Prep-it economiza aos

usuários mais de 10% no uso de mídia graças a

seus algoritmos de aninhamento altamente eficazes.

O software Fiery Prep-it pode aceitar trabalhos des-

tinados ao corte de uma variedade de fontes e pre-

pará-los de forma rápida e correta para a produção

de impressão e corte. Isso pode ser feito de forma

manual ou semi-automática com o uso de presets e

hotfolders. Os trabalhos que entram em produção a

partir do fluxo de trabalho de pré-impressão, web-to-

print ou soluções MIS podem aproveitar a capacida-

de de aplicar todas as configurações de corte Prep-it

disponíveis em um modo de produção de trabalho

completo "mãos livres".

O software se integra aos servidores de im-

pressão EFI Fiery proServer e Fiery XF DFE, forne-

cendo acesso a mais de 1.300 tipos adicionais de

cortadoras e roteadores, além das opções de conec-

tividade Prep-it integradas. O software também pode

se conectar a qualquer RI P ou DE que aceite arqui-

vos PDF, servindo como um hub central para a pre-

paração do trabalho de corte.

Canon apresenta uma nova versão

web do PosterArtist

Software de impressão para corte EFI Fiery Prep-it
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A FESPA 2022 apresentará as mais recentes ino-
vações da Avery Dennison, com uma variedade de
criações de ponta das marcas Avery Dennison e
Mactac.

Avery Dennison e Mactac exibirão: Filmes digitais
abrangentes e sustentáveis para envelopamento de
veículos; Filmes para envelopamento integral de veí-
culos e laminados de alta qualidade; Inovações em
Filmes de Proteção Suprema; Películas inovadoras;
Novas texturas de películas de parede; e Superfícies
naturais únicas para decoração de interiores.

O destaque da Avery Dennison é seu novo filme
de envoltório de veículo completo para impressão di-
gital que também é livre de PVC. Além de oferecer
alto desempenho, este produto é uma opção mais

ecológica. É ideal para a etiquetagem parcial ou total
de frotas comerciais e veículos particulares, bem co-
mo para sinalização interior e exterior. Este material
oferece conformabilidade 3D superior para projetos
de embalagem complexos e é facilmente reabasteci-
do graças à tecnologia Easy Apply™.

A mídia de impressão da Mactac inclui JT 10700
WG-BFG-XR, que oferece desempenho excepcional
para aplicativos 3D de longo prazo. Este filme amplia
a gama JT 10700, fazendo uso da tecnologia paten-
teada de adesivo sem bolhas da Mactac, que permi-
te uma aplicação rápida e fácil. Além de oferecer um
adesivo com tack inicial muito equilibrado, o novo JT
10700 WG-BFG-XR também garante letras excep-
cionais com acabamento perfeito.

A
Canon acaba
de anunciar a
extensão da
cobertura do
seu programa

de serviço pós-venda
proCARE para toda a sua
gama de produtos gráfi-
cos de grande formato.
Esta solução está agora
disponível globalmente
para todos os clientes. Os fornecedores de serviços de
impressão e instalações de impressão gráfica indus-
trial podem agora beneficiar do máximo tempo de acti-
vidade e transparência total dos custos através deste
programa concebido para utilizadores de equipamento
de impressão plana Canon Arizona. , e Colorado. Este
programa oferece: Suporte no local com tempos de
resposta mais rápidos, incluindo peças, mão de obra,

tempo de viagem, manu-
tenção preventiva e su-
porte remoto.

Os contratos proCare
estão disponíveis por
períodos de 36, 48 e 60
meses, com a opção de
estender o suporte por
12 ou 24 meses após o
término do contrato ini-
cial. As opções de supor-

te adicionais incluem resposta rápida no local e substi-
tuição do cabeçote de impressão. O proCARE para as
séries Arizona e Colorado está disponível através de
parceiros certificados Canon ou diretamente através da
própria empresa para clientes com escritórios em todo
o mundo, com um conceito de serviço uniforme e trans-
parente para as empresas com produção em várias re-
giões.

Serviço pós-venda Canon proCARE

Avery Dennison e Mactac na FESPA 2022
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E
m resposta à crescente demanda por suas

impressoras jato de tinta de produção de

alto volume, a Canon abriu uma instalação

de produção de tinta de polímero à base de

água de última geração em sua sede em

Venlo, Holanda. Com foco na eficiência operacional, a

fábrica de 1.500m2 foi construída a partir de um prédio

existente e equipada com modernos equipamentos de

fabricação, cujos altos níveis de automação não

apenas permitem o fornecimento contínuo de tintas

CMYK aquosas de polímero da mais alta qualidade,

mas ajudam a minimizar o desperdício. Da mesma

forma, a fábrica levou à criação de novos empregos, já

que seus 30 funcionários são a combinação de pessoal

realocado e novas contratações.

No ano passado, a Infosource e a

KeypointIntelligence, firmas independentes de

pesquisa de mercado, nomearam a Canon líder na

região EMEA nos segmentos de impressão de

produção a jato de tinta de folhas soltas de

alimentação contínua e de alto volume. As séries

ColorStream, ProStream e varioPRINTiX provaram ser

o investimento preferido entre as impressoras

comerciais e digitais, graças à sua qualidade de offset,

desempenho altamente confiável e versatilidade de

aplicação. Com base no sucesso destas impressoras,

a Canon manteve a sua liderança e para servir esta

crescente base de clientes e o seu crescente volume

de impressão em aplicações como materiais

promocionais de alta qualidade, comunicações

transacionais, mala direta, livros, catálogos e revistas. ,

ampliou sua capacidade de produção de tintas

poliméricas à base de água com a entrada em

operação de uma nova fábrica.

A Brother, especialista em

soluções de impressão,

etiquetagem e digitalização,

lançou o aplicativo "Anexar,

Enviar e Imprimir", um

aplicativo baseado em nuvem

que permite anexar um

documento e enviá-lo por e-

mail à impressora para imprimi-

lo, sem a necessidade de

necessidade de instalar ferramentas adicionais ou

usar senhas para concluir todo o processo.

"Anexar, Enviar e Imprimir"

é uma solução simples que

permite aos usuários imprimir

documentos diretamente do

e-mail sem que o dispositivo

móvel esteja conectado à

mesma rede da impressora.

O aplicativo reconhece

diferentes tipos de arquivos -

PDF, JPG, GIF, PNG, BMP,

TIFF, DOC, XLS, PPT, TXT - para maior

funcionalidade e flexibilidade de uso.

Canon abre uma nova fábrica na Holanda

A Brother facilita a impressão a partir de e-mail



www.liigo.com.br
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A
HP anunciou a centésima
instalação da impressora di-
gital HP Indigo 100K, um
marco importante para a em-
presa alcançado graças ao

compromisso do provedor de serviços
de impressão Solopress com a HP, adi-
cionando à sua frota existente de cinco
produtos HP Page Wide e Indigo. , uma
impressora digital HP Indigo 100K.

A impressora digital HP Indigo 100K
- a impressora digital B2 mais produtiva
do mercado, imprime até 6.000 folhas
por hora, permitindo que os provedores de serviços de
impressão mudem grandes volumes de offset para digi-
tal para atender às necessidades atuais, produzindo
uma ampla variedade de aplicativos de negócios com

excelente qualidade de impressão e al-
tos níveis de produtividade. É uma so-
lução capaz de entregar 60 milhões de
folhas B2 por mês.

A HP também anunciou a disponibili-
dade do Auto Pallet Replacement e da
quinta estação de cores para a HP Indi-
go 100K Digital Press. Garantindo que o
processo de impressão não pare, os
usuários podem usar uma nova Substi-
tuição Automática de Paletes que se co-
necta a cada lote e trabalho conforme a
necessidade do usuário, empurrando a

pilha impressa para fora da unidade de entrega, permi-
tindo que o operador imprima, empilhe e descarregue a
quantidade você precisa. Este sistema estará disponí-
vel ao longo de 2022.

A Xaar concluiu a aquisição
da Megnajet, uma das líderes de
mercado no projeto e fabricação
de fornecimento de tinta indus-
trial e sistemas de gerenciamen-
to para jato de tinta digital.

O acordo acelera a estratégia
de crescimento da Xaar de ofe-
recer a seus clientes, em parti-
cular aos User Developer Integrators (UDI), maior in-
tegração entre soluções de jato de tinta por meio do
acesso a uma parte maior do ecossistema de im-
pressão. como sistemas de fornecimento de tinta e
eletrônicos.

A Megnajet projeta e fabrica alguns dos sistemas
de gerenciamento e fornecimento de tinta mais inte-

grados e compactos. Sua ampla
gama de produtos fará parte do
portfólio de soluções de jato de
tinta da Xaar. Além disso, a aqui-
sição permitirá que a Megnajet
se concentre no crescimento por
meio de novos desenvolvimen-
tos e compartilhamento de con-
hecimento em todo o grupo.

A Megnajet será liderada por Mike Seal como seu
novo gerente geral. O CTO da Megnajet, Graham
Strudwick, torna-se o novo Diretor de Integração de
Componentes de Sistema do Grupo Xaar, trazendo
sua experiência para os negócios mais amplos,
mantendo as responsabilidades de sua função ante-
rior.

Xaar adquire Megnajet

HP Indigo atinge 100 mil

instalações de seu modelo 100K
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A
Fujifilm Imaging Colorants, um parceiro ex-

periente em tecnologia de tinta para formu-

ladores de tintas, integradores e fabricantes

de equipamentos, anunciou sua decisão de

investir US$ 28 milhões para construir uma

nova fábrica em New Castle, Delaware, pa-

ra a produção de dispersões aquosas para jato de tinta.

Este investimento dobrará a capacidade de produção da

Fujifilm no segmento de dispersões fragmentárias nos

Estados Unidos para atender à crescente demanda glo-

bal por impressão a jato de tinta.

A construção deste novo espaço, que adiciona 1.022

metros quadrados de área útil ao centro de produção

de Delaware, começou em março de 2022 e está pro-

gramado para entrar em operação durante o verão de

2023. Para reforçar o aumento da produção em toda a

fábrica, a Fujifilm Imaging A Colorants planeja adicionar

30 pessoas em funções de qualidade, engenharia, pro-

dução e administração até o final de 2023.

Os produtos de dispersão de pigmento RxD de alta

pureza da Fujifilm são importantes no desenvolvimento

de tintas aquosas para jato de tinta, pois vários merca-

dos, como embalagens, têxteis e impressão comercial,

estão enfrentando alta demanda em impressão a jato

de tinta. Esses produtos usam tecnologia de reticu-

lação proprietária para envolver cada partícula de pig-

mento em uma gaiola de polímero segura, resultando

em uma dispersão altamente estável que permite o de-

sign de formulações de tinta capazes de atender a rigo-

rosos requisitos de desempenho. A Fujifilm fornece tin-

tas aquosas para fabricantes de equipamentos origi-

nais e dispersões de pigmentos com tecnologia RxD

para formuladores de tintas.

No ano passado, a Fujifilm anunciou a construção

de sua primeira fábrica de dispersantes nos Estados

Unidos, com início previsto para a primavera de 2022,

com o objetivo de complementar sua produção atual na

Europa. A segunda instalação eleva o investimento to-

tal da Fujifilm para mais de US$ 47 milhões em capaci-

dade de produção adicional na fábrica de Delaware.

Fujifilm investe 28 milhões de dólares

na construção de uma nova fábrica
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E
m 2012, a Assembleia Geral das Nações Uni-

das escolheu o dia 21 de março para celebrar

o Dia Internacional das Florestas. 10 anos de-

pois a PEFC, a Associação que promove a

Sustentabilidade Florestal, continua a juntar-

se à celebração deste dia cujo lema para este ano é:

"Vamos escolher a madeira sustentável para as pessoas

e para o planeta".

Não há dúvidas de que as florestas são essenciais

para a saúde do planeta e o bem-estar dos seres huma-

nos. Eles cobrem quase um terço da superfície da Terra

e fornecem bens como madeira, combustível, comida e

abrigo para as pessoas. Eles ajudam a combater as mu-

danças climáticas, protegem a biodiversidade, solos, rios

e reservatórios e servem como locais onde as pessoas

podem se aproximar da natureza.

Mas as florestas não oferecem apenas benefícios

ambientais, mas também econômicos. O setor florestal

gera empregos para pelo menos 33 milhões de pessoas

e bilhões de pessoas usam produtos florestais.

Estima-se que mais da metade da produção econô-

mica mundial dependa dos serviços ecossistêmicos, e

isso inclui os serviços prestados pelas florestas. Estima-

se que mais da metade de toda a população mundial usa

produtos florestais não-madeireiros para melhorar seu

bem-estar e meios de subsistência.

Portanto, em termos econômicos, o uso sustentável

das florestas nos ajudará a avançar para uma economia

baseada em materiais renováveis, reutilizáveis e reciclá-

veis. Mas para garantir esse uso sustentável das flores-

tas, é necessário um manejo florestal sustentável, para

que tanto as florestas quanto seus recursos sejam con-

servados para as gerações futuras. O PEFC trabalha há

mais de 20 anos para promover esse tipo de gestão.

O Dia Internacional das Florestas teve como lema

neste ano de 2022 "florestas, consumo e produção

sustentáveis2", de forma a apelar à utilização de ma-

deira e recursos florestais que respeitem o ambien-

te, provenientes de florestas geridas de forma sus-

tentável.

A oferta e disponibilidade de produtos florestais

sustentáveis em Espanha, madeira, papel, cartão, fi-

bras celulósicas para uso têxtil, rolhas de cortiça,

carvão vegetal, biomassa e outros produtos não-ma-

deireiros como resina ou borracha, depende direta-

mente da capacidade de produção sustentável de

nossas florestas; e de uma adequada identificação

dos produtos de origem florestal como responsáveis.

Um dos principais objetivos do FSC nos últimos

dois anos foi expandir o escopo da certificação para

criar novos mercados que aumentem a rentabilidade

dos pequenos produtores. A mais recente norma de

gestão florestal FSC de 2020 incluiu no seu âmbito

produtos não madeireiros, como cortiça, resina,

caça, pecuária extensiva, plantas aromáticas, mel e

frutos, entre outros; e serviços ecossistêmicos, per-

mitindo que os proprietários florestais demonstrem,

por meio de dados verificáveis e comparáveis, que

seu manejo florestal tem um impacto positivo na con-

servação da biodiversidade, solo, bacias hidrográfi-

cas, armazenamento de carbono e serviços recreati-

vos .

FSC e o Dia Internacional das Florestas 2022

Protagonista da madeira sustentável
no Dia Internacional das Florestas



Fonte: 
Front. 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 Berninger, psicóloga da Universidade de Wisconsin, artigo de 2015 da 
    The Week original do The Wall Street Journal, 2010. 
3. Jon Chan, da Wonder Pens, uma papelaria na Clinton Street, em Little Italia, 2016.

Aperfeiçoa a caligrafia e 
ajuda a definir prioridades. 
“A caligrafia faz você 
desacelerar para pensar 
sobre o que você está 
realmente escrevendo.”³ 

3

Desenvolve a memória e atrasa o 
declínio mental, melhora o 
humor e ajuda a combater a 
depressão e a ansiedade. 
“Cadernos e blocos de anotações 
são mais avançados e úteis em 
comparação com os documentos 
eletrônicos porque o papel contém 
informações exclusivas para a 
recuperação e estímulo da 
memória.”¹ 

1

Aumenta a concentração, a compreensão, 
a criatividade e a capacidade de reflexão. 
“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 o 
processamento e lembrança de 
informações, pensamento, 
linguagem e memória de 
curto prazo.”²

2

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

Cadernos
são bons
para
aprender 

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

LOVE
PAPER

lovepaper.org.brtwosides.org.br

Papel, cartão e
papelão: uma ótima
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O
Fórum Mundial de Impressoras WAN-IFRA

anunciou que as inscrições estão abertas

para o International Color Quality Club

(ICQC) 2022-2024. O ICQC é a compe-

tição mundial de qualidade de impressão

para jornais e revistas.

O concurso é realizado a cada dois anos desde

1994 para testar e melhorar a qualidade da reprodução

de impressão, semear competitividade e criar uma

força de trabalho consciente da qualidade na organi-

zação. Além disso, como o concurso está alinhado com

os padrões e regras ISO e WAN-IFRA, ajuda a conhe-

cer, adotar e implementar padrões internacionais

aplicáveis a jornais.

Editores e gráficas podem registrar um ou mais títu-

los de publicação dependendo dos processos de pro-

dução de impressão aplicáveis, em cinco categorias di-

ferentes:

Categoria 1: Offset a frio em papel de jornal

Categoria 2: Offset termofixo ou offset curável por

UV em papel de jornal (semi-comercial)

Categoria 3: Offset termofixo ou offset curável por

UV em papel SC ou LWC (semi-comercial)

Categoria 4: Impressão em condições próprias ou

não padronizadas, como impressão em papel colorido

através de offset, flexografia ou impressão digital.

Categoria 5: Revistas, impressas em offset plana,

offset termofixa, gravura ou jato de tinta digital

A qualidade de impressão é avaliada em dois as-

pectos. Em primeiro lugar, um determinado elemento

de controle de impressão (Cuboid) é medido por dispo-

sitivos colorimétricos e avalia a pontuação técnica de

acordo com os objetivos da norma ISO 12347-3. Em

segundo lugar, os júris avaliam a qualidade geral da im-

pressão visual do jornal de acordo com critérios esta-

belecidos.

As inscrições para o concurso abrem em 15 de feve-

reiro de 2022 e terminam em 15 de maio de 2022. O re-

sultado do concurso será anunciado em agosto de

2022.

Um recente webinar do World

Printers Forum abordou como o

European Green Deal afetará a

indústria de impressão em 2022

e além, com foco em áreas des-

de o fornecimento de matérias-

primas até a colocação do pro-

duto final no mercado.

O webinar, liderado por Laeti-

tia Reynaud, consultora de políticas da Intergraf em

Bruxelas, e moderado por Ingi Rafn Olafsson, diretora

da World Printer s Forum (WPF), abrangeu áreas co-

mo desmatamento, cadeias de valor livres e disponibi-

lidade de madeira, o uso de redução de emissões quí-

micas e industriais na impressão, bem como os requi-

sitos de design aplicáveis ao pa-

pel impresso para alcançar a cir-

cularidade.

O Pacto Ecológico Europeu é

uma prioridade para a Intergraf,

juntamente com os problemas

logísticos que a atual conjuntura

económica acarreta, desencade-

ando custos energéticos e au-

mentando os custos dos diferentes insumos. O princi-

pal problema que as impressoras enfrentam atualmen-

te está relacionado à situação do papel (preços e capa-

cidades). Ainda mais preocupante para alguns mem-

bros da Intergraf é a escassez de papel milimetrado na

Europa e a incapacidade de atender aos pedidos.

Webinar do Fórum Mundial de Impressoras

International
Color Quality
Club 
WAN-IFRA

Inscrições abertas para o concurso do 
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A
pós um ano muito desafiador em 2020, as

operações de impressão de jornais se recu-

peraram em 2021 e estão otimistas com os

negócios deste ano, de acordo com o relató-

rio World Printers Forum Outlook 2021-22,

divulgado recentemente pela WAN-IFRA.

O relatório é baseado na pesquisa global anual de

executivos de impressão que são membros do Fórum

Mundial de Impressoras (WPF) e fazem parte do Painel

de Tendências de Mídia Global WAN-IFRA para exami-

nar tendências e previsões para o setor de impressão.

A pesquisa foi realizada no final do outono passado,

com cerca de 73 entrevistados de 17 países compartil-

hando suas ideias e planos. A maioria dos impressores

de jornais que participaram da pesquisa do Outlook teve

tiragens semanais médias entre 100.000 e 4 milhões de

exemplares. A análise deste ano foi fornecida por Man-

fred Werfel, ex-diretor do Fórum Mundial de Impresso-

ras.

PONTOS-CHAVE DO RELATÓRIO

Investimentos planejados: O destaque da edição do

ano passado foi o surpreendente entusiasmo expresso

pela comunidade gráfica em fazer investimentos novos

e renovados apesar do difícil 2020. Assim como no ano

passado, quando mais de 70% dos executivos divulga-

ram seus planos de investimento, este ano também ,

quase 70% dos entrevistados disseram que investiriam

nos próximos dias. Mais de 39% dos participantes pla-

nejam investimentos novos e modernizados; cerca de

24% planejam se concentrar apenas em investimentos

de modernização. A parcela daqueles com apenas no-

vos planos de investimento é relativamente baixa, em

6,1%.

Aumento da receita: enquanto mais de 57% dos en-

trevistados relataram um aumento na receita em 2021

em comparação com o ano anterior, cerca de 67% es-

peravam uma receita ainda maior em 2022.

Circulação em alta: um número significativo de entre-

vistados, depois de ver o aumento da circulação sema-

nal em 2021, sente que seus números melhorarão ain-

da mais em 2022.

Expansão dos negócios: A maioria dos entrevista-

dos expressou esperança de continuar a expansão dos

negócios com clientes externos: 47% disseram que

também imprimem produtos como livros, catálogos, re-

vistas, brochuras, etc. 53% indicaram que só imprimem

jornais.

Low Closures: Durante o pico da pandemia (em

2020), várias editoras fecharam algumas de suas gráfi-

cas e terceirizaram o trabalho para gráficas externas.

No entanto, a situação parece ter melhorado desde

então: mais de 90% dos entrevistados disseram que

não tinham planos de fechar as gráficas.

Impressão terceirizada: Cerca de 44% também dei-

xaram claro que não pretendem terceirizar trabalhos de

impressão para impressoras externas em um futuro pró-

ximo. No entanto, quase um terço dos participantes pa-

recia estar considerando a possibilidade.

Muitas dessas expectativas foram levadas em consi-

deração antes da recente crise na Ucrânia. Dependen-

do de como isso se desenrolar, para os jornais, as ca-

deias de suprimentos já sob pressão podem ser ainda

mais interrompidas.

Relatório de Outlook do
Fórum de Impressoras
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A
Webprint (Adenium Limited), a maior

impressora independente da Irlanda, é a

primeira na Irlanda a instalar o Q.I.

Pressione Controles (QIPC). Em sua

sede em Dublin, a QIPC equipará sua

prensa de jornais manroland Geoman

com um pacote de automação completo. O

investimento foi feito tanto do ponto de vista de custos

como de qualidade. Experiências positivas anteriores

com os sistemas ópticos de medição e controle da

QIPC em outras instalações também contribuíram

para a decisão da Webprint Concepts Limited de

escolher a QIPC novamente.

As instalações de Dublin são um local de impressão

relativamente novo para a Webprint. Em março

passado, assumiu a antiga fábrica de impressão de

notícias e mídia independentes (INM) em Citywest,

nos arredores de Dublin. Para expandir o negócio

conforme planejado, as prensas precisavam ser

atualizadas.

Para controlar a cor e registrar nas 8 unidades de

impressão da manroland Geoman press, será

instalado o IDS-3D da QIPC. O IDS-3D também

controlará funcionalidades adicionais, como

predefinição de umidade e tinta inteligente. O controle

da cinta de corte e da camada lateral será realizado

com as câmeras mRC-3D.

Webprint instala o IDS-3D
de Q.I Press Controls



GWS Printing Systems expande sua oferta de

compra e venda de rotativas usadas coldset e

heatset, projetos chave na mão e realocações

de máquinas.

Temos um grande estoque de peças de repo-

sição

disponíveis, incluindo uma boa seleção

de peças "difíceis de encontrar".

Onde nos encontrar:

site:

e-mail:

Telefone:

www.gws.nl


A
Miraclon, lar do KODAK FLEX-

CEL Solutions, anuncia o lança-

mento do software KODAK

FLEXCEL NX Central, que ofe-

rece aos clientes uma mudança

significativa na produtividade da

fabricação de chapas flexográficas. Com

uma economia de tempo no layout manual

de chapas de até 90% e o aumento de sua

utilização em até 10%, o software de última

geração simplifica o processo de fabricação

de chapas e permite a integração de vários

recursos avançados de padronização da su-

perfície da chapa, projetados para melhorar

o desempenho de impressão, incluindo os

recursos disponíveis no FLEXCEL NX Print

Suite para Impressão PureFlexo, em um la-

yout de chapa automatizado, o que permite

aos clientes concluir mais trabalhos em me-

nos tempo, a um custo menor.

Sucessor do KODAK TIFF Assembler Plus

Software (TAP) da Miraclon, o novo proces-

so automatizado de layout de chapas é oti-

mizado em todo o portfólio do usuário de for-

matos de mídia para maximizar a utilização,

aumentando a consistência e reduzindo

erros ao minimizar os pontos de contato hu-

manos. O software FLEXCEL NX Central

também permite que vários usuários geren-

ciem remotamente os layouts das chapas,

enquanto seus recursos de rastreamento de

trabalho permitem um faturamento mais pre-

ciso e uma análise abrangente dos custos de

produção.
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A Miraclon oferece aos
clientes uma mudança

significativa na
produtividade com o

lançamento do software
FLEXCEL NX Central
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R
estando um mês para a abertura

oficial da Flexo & Labels 2022, a

feira se consolida como o principal

evento do segmento de tecnologia

para produção flexográfica e im-

pressão de rótulos e etiquetas autoadesivas.

Contemplando as soluções de produção

mais modernas existentes no país (tanto

convencionais, como digitais) bem como in-

sumos e periféricos de última geração, o

evento se realizará de 24 a 27 de maio no

Pro Magno Centro de Eventos, em São Pau-

lo, contando com os principais players do se-

tor, pavimentando o caminho para superar

os números conquistados em sua primeira

edição, em 2019. Veja lista completa de ex-

positores aqui. 

Vários lançamentos e novidades estão con-

firmados para a feira, além do apoio de algu-

mas das principais entidades do setor.

Para Marcia Romano, o momento é propício

para que a Flexo & Labels amplie o sucesso

de sua primeira edição.

"O mercado assiste com entusiasmo o retor-

no dos eventos presenciais após dois anos

de pandemia. Além disso, estamos muito fe-

lizes de termos conosco grande parte dos

maiores fabricantes de máquinas e soluções

para produção dentro do mercado flexográfi-

co e de label. A perspectiva de sucesso tanto

para os expositores, como para os visitantes,

é enorme. Juntos, estamos construindo no-

vamente um grande evento", salienta. 

Para conferir todas as informações sobre a

Flexo & Labels 2022, acesse www.flexoela-

bes.com 

Para se credenciar gratuitamente, acesse

www.flexoelabels.com/credenciamento 
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Flexo & Labels confirma seu papel como principal
evento de negócios do segmento de flexografia,

rótulos e etiquetas autoadesivas
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"A
ssim que

vimos o

que é

possível

com a

produção de gama de

cores estendida usando

as chapas KODAK

FLEXCEL NX, sabíamos

que tínhamos encontrado

a ferramenta perfeita

para melhorar o tempo de

fabricação e reduzir custos,

sem comprometer a

qualidade."

Foi assim que Roberto Gräf,

diretor comercial da Mega

Embalagens, resumiu sua

experiência com a tecnologia

KODAK FLEXCEL NX da

Miraclon e as possibilidades

que foram abertas para

ampliar a gama de trabalhos

executada em gama expandida na

empresa. O trabalho sagrou-se

vencedor do Silver Award no Global

Flexo Innovation Award, colocando a

empresa de embalagens flexíveis

brasileira, sediada em Salvador do

Sul, interior do Rio Grande do Sul, no

rol das principais empresas usuárias

de tecnologia flexográficaMiraclon no

mundo devido ao uso criativo de design gráfico e à

inovação no workflow de impressão por meio do uso

de ECG (Extend Color

Gamut) e da solução

FLEXCEL NX.  

A empresa também foi

um dos únicos quatro

participantes premiados

com as mais altas

honras pelos juízes para

reconhecer as

empresas que

demonstraram o maior

impacto no avanço do

processo de impressão

flexográfica.

A Mega Embalagens é

uma empresa familiar

fundada em 1993

inicialmente para embalar

proteínas animais. A

empresa mantém sua gestão

familiar de primeira geração,

mas o foco hoje é em

petfood, linha alimentícia e cuidados

pessoais. A cada mês, uma parcela

significativa da produção, é direcionada

à exportação - uma conquista que

rendeu a empresa cinco sucessivos

Prêmios Exportação RS.

A Mega Embalagens é um dos três

únicos fornecedores brasileiros a

possuir a certificação BRC Packaging

Materials Grade AA, padrão de

qualidade de embalagens reconhecido mundialmente

pela Global Food Safety Initiative.
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ECG e a tecnologia KODAK FLEXCEL NX
guiam a Mega Embalagens rumo ao sucesso

do Global Flexo Innovation Award
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A Esko e a CERM de-

senvolveram a primeira

solução integrada do mun-

do que automatiza os flu-

xos de trabalho para a pro-

dução de etiquetas com-

plexas, permitindo que o

Asteria Group, com sede

na Bélgica, automatize os

fluxos de trabalho para a

produção de etiquetas

complexas.

A Esko, fornecedora global de soluções de soft-

ware e hardware que

aceleram o processo de

entrada no mercado para

produtos embalados, tra-

balhou no projeto com a

CERM, desenvolvedora

líder de MIS para conver-

sores de rótulos e emba-

lagens, para criar uma

solução que simplificasse

os processos e , por sua

vez, ampliará a oferta de produtos da Accent, que

faz parte do Asteria Labels & Packaging Group.

A
Electronics For Imaging anunciou sua nova

solução de jato de tinta de ultra-alta veloci-

dade para o mercado de papelão ondulado:

a impressora EFI Nozomi 14000 LED. Esta

avançada impressora digital direta na chapa

aproveita a tecnologia de jato de tinta LED

UV de passagem única da Nozomi com aprimoramentos

que trazem maior produtividade, confiabilidade, valor e

flexibilidade ao segmento de embalagens industriais.

Disponível este ano, a impressora de 55 polegadas

de largura funciona em velocidades mais rápidas, até

328 pés lineares por minuto com novos modos de pro-

dutividade, oferecendo desempenho notável e atenden-

do às necessidades de l ine fabricantes de embalagens

de papelão ondulado. produção mais compacta

O Nozomi 14000 LED também apresenta um design

robusto para uso industrial pesado, alta confiabilidade e

alta produtividade. Ele oferece aos conversores de em-

balagens alto tempo de atividade, bem como versatilida-

de para imprimir quase todos os tipos de canais de pa-

pelão, com aprimoramentos para rejeitar automatica-

mente cartões danificados sem interromper a produção

de impressão.

Os usuários podem escolher entre uma variedade de

configurações para complementar as necessidades indi-

viduais, com opções de alimentação de fundo simples ou

dupla, um aplicador de rolo capaz de aplicar quantidades

variáveis de primer, uma estação de verniz opcional que

permite uma variedade de acabamentos brilhantes ou

acetinados. , e opções de empilhador de pacotes. Dis-

ponível em até seis cores, incluindo branco, as tintas de

alta viscosidade da EFI Nozomi 14000 LED Press forne-

cem excelente registro e cobertura de cores, e suas ca-

beças de impressão a jato de tinta de alta velocidade,

sem entupimento e alto desempenho, fornecem precisão

inigualável e gradientes de cores suaves .

A nova impressora apresenta um poderoso software

de gerenciamento de imagens e coleta de dados, bem

como uma nova interface amigável e intuitiva. A versão

mais recente do front-end digital (DFE) EFI FieryNZ-

1000 usado para controlar a impressora apresenta a no-

va plataforma do sistema Fiery, o Fiery FS500 Pro, que

permite processamento rápido e gerenciamento de co-

res excepcional em velocidades de impressão comple-

tas. Além disso, o Fiery DFE pode conectar usuários

com o EFI IQ, um conjunto robusto e abrangente de so-

luções de gerenciamento e inteligência de negócios na

nuvem.

EFI lança nova plataforma de impressora a
jato de tinta de passagem única Nozomi

Colaboração Esko e CERM
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A
Comexi, especialista

em soluções para a indústria

de embalagens, e a Bomplastic,

empresa especializada em so-

luções práticas e inovadoras pa-

ra o setor de embalagens flexí-

veis, chegaram a um acordo para a aqui-

sição de uma impressora flexográfica Come-

xi F2 MB. Essa operação permitirá que a

empresa Brasileira ofereça produtos mais di-

versificados e inovadores que possam satis-

fazer diferentes nichos de mercado.   

"Estamos muito felizes com a aquisição da

Comexi F2 MB", explica César Mangaravite,

Gerente da Bomplastic, que destaca que

"estamos entre as melhores empresas Brasi-

leiras no setor de   embalagens, e a nova im-

pressora flexográfica nos permitirá entrar em

novos mercados". 

A qualidade de produção e desenvolvimento

são as duas principais características que fi-

zeram a Bomplastic escolher a Comexi F2

MB,

uma im-

pressora flexográfica para imprimir embala-

gens com alta definição e qualidade. Manga-

ravite valoriza de forma muito positiva a re-

lação entre as duas empresas, e admite que

está interessado em comprar no futuro ou-

tras máquinas da Comexi, reforçando assim

a nova parceria.  

A Bomplastic, fundada em 1994 na cidade

de Bom Jesus do Itabapoana (Rio de Janei-

ro), tem 27 anos de experiência no desenvol-

vimento, fabricando e produzindo embala-

gens plásticas.  A empresa imprime filmes

técnicos de alto desempenho, recipientes de

polietileno e polipropileno, laminados, mate-

riais coextrusados com 3 barreiras de pro-

teção, embalagens de alimentos e sacos em

geral.  "Produzimos 350 toneladas por mês,

graças ao investimento que fizemos em má-

quinas de última geração", diz o Gerente da

empresa. 

As chapas Cyrel Lightning, de DuPont  Cyrel
Solutions, venceu o Prêmio de Inovação Técnica
2022 FTA. A cerimônia de premiação aconteceu
ontem, 13 de Março, durante o Fórum FTA.
"Estamos extremamente honrados como mais esta
conquista que reforça o poder da ciência da DuPont
em elevar o nível de desempenho das chapas
flexográficas. O julgamento foi extremamente competitivo, com
uma grande variedade de produtos avaliados; mais um motivo
para estarmos gratos por este reconhecimento especial", celebra
Tucker Norton, Líder Global de Negócios Cyrel Solutions.
A nova família de chapas Cyrel® Lightning é otimizada para

unidades de exposição UV-LED, fazendo uso de todas
as capacidades do sistema. Os benefícios das chapas
incluem a otimização do tempo de acesso ao
desempenho da chapa, sem comprometer a
qualidade da impressão. Até então, os parâmetros de

exposição em unidades LED, frequentemente, tinham
que ser ajustados para maior qualidade ou menor tempo

de acesso. As chapas Cyrel Lightning venceram este desafio por
serem formuladas tendo em mente as características da
exposição UV-LED. A Cyrel LSH é a primeira chapa
fotopolimérica da família Lightning. Ela é processada por
solvente e disponível em nas espessuras de 1.14 mm e 1.7 mm.
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Bomplastic oferecerá produtos
mais diversificados e
inovadores após
adquirir uma
Comexi F2 MB 

DuPont Cyrel Lightning vence o Prêmio de Inovação Técnica 2022 da FTA 
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A Grafotronic

desenvolveu três novos

módulos de

acabamento de alta

qualidade: um módulo

de impressão de tela

plana de alta

velocidade e dois

módulos diferentes de

estampagem a quente e

relevo de alta precisão e

alta velocidade. Todos

os módulos são

projetados com

precisão, qualidade ,

eficiência e automação em mente. Graças ao

conceito Grafotronic Future Safe, cada módulo é

projetado para ser facilmente adaptado no local a

qualquer momento.

A nova série Haptic da Grafotronic oferece a

capacidade de produzir etiquetas usando tecnologia

avançada de estampagem a quente e serigrafia,

incluindo folhas metálicas, relevo, aplicação de

holograma, envernizamento direto, efeitos táteis e

texturas.

Os novos módulos

de estampagem a

quente da

Grafotronic

apresentam alta

pressão de

estampagem e

longo tempo de

permanência para

designs de alta

qualidade e

excelentes

resultados de

estampagem,

mesmo em papéis

estruturados. Incluindo um design de cabeça rotativa

e movimento de lâmina servo-acionado, ambos os

módulos permitem projetos de múltiplas lâminas

simples e complexas.

Entre outras características, a unidade de

impressão de tela plana Grafotronic inclui um grupo

de impressão controlado remotamente por servo e

um sistema de cura UV contínua de baixa

temperatura, projetado para suportar todos os

aspectos do embelezamento.

O
Tarsus Group, organizador da

Labelexpo Global Series, anunciou

que a Labelexpo Europe 2022 foi

remarcada, com o evento agora

ocorrendo de 11 a 14 de setembro

de 2023. A equipe organizadora

tomou a decisão de alterar as datas

do evento em luz das pressões significativas na

cadeia de suprimentos que a indústria de rótulos

europeia está enfrentando atualmente, juntamente

com a situação em rápida evolução na Ucrânia.

A decisão vem após uma estreita consulta com

expositores, associações e a indústria em geral, com

muitos afetados diretamente pela escassez de

componentes e materiais. Essa escassez, causada

pela pandemia, vem se intensificando nos últimos

meses, com longos prazos de entrega agora

interrompendo a cadeia de suprimentos na Europa.

Com o evento programado para ocorrer em pouco

menos de dois meses, a falta de visibilidade no futuro

levou a equipe do evento a reagendar no melhor

interesse da comunidade da gravadora.

Labelexpo Europe anuncia novas datas

Grafotronic lança Haptic 
para embelezamento de alta qualidade
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Por: Dieter Niederstadt

Gerente de Marketing Técnico, Asahi Photoproducts

Há muitos aspectos do que costumávamos pensar

como vida normal que mudaram irreversivelmente devido

a dois fatores: a pandemia e a crise climática. E a

indústria de contêineres e embalagens não está imune a

essas mudanças dinâmicas.

Agora, a indústria - em toda a cadeia de suprimentos,

desde os fornecedores de matérias-primas até os

fabricantes, consumidores,

marcas e consumidores - está

mudando a forma como

entendemos a embalagem. Em

2018, a UE aprovou a Diretiva

(UE) 2018/852 sobre resíduos de

embalagens, que afirma que até

o final de 2025, um mínimo de

65% de todos os resíduos de

embalagens devem ser

reciclados.  Os consumidores

estão começando a exigir menos

embalagens de produtos, que

por sua vez são mais sustentáveis, mas ainda podem

proteger adequadamente os produtos. As marcas estão

respondendo a essas demandas - e suas próprias metas

de sustentabilidade - recorrendo a conversores de

embalagens para opções de embalagens mais

ecológicas. E os conversores, por sua vez, estão

procurando maneiras de incorporar materiais e práticas

mais sustentáveis em seus processos de

desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos. O

objetivo é alcançar a sustentabilidade em toda a cadeia

de suprimentos. Mas o alcance deste objetivo não está,

no entanto, alinhado com os objetivos corporativos de

redução de custos. Para melhorar a sustentabilidade é

necessário fazer investimentos. E os consumidores

precisam conhecer o valor de embalagens mais

sustentáveis e estar dispostos a pagar mais por elas.

SUSTENTABILIDADE: UM OBJETIVO QUE VALE A PENA

PERSEGUIR

Devido tanto à demanda do consumidor quanto às

pressões da crise climática, a sustentabilidade está se

tornando cada vez mais importante para as marcas. Para

alcançar um impacto ambiental reduzido, as marcas

devem envolver toda a cadeia de suprimentos para uma

avaliação do ciclo de vida da pegada de carbono de todos

os seus produtos. Na medida em que outras partes da

cadeia de suprimentos controlaram suas emissões de

carbono de acordo com a PAS 2050, as marcas podem

aplicar esse cálculo de emissões de CO2 para reduzir sua

própria pegada. Portanto, as marcas devem buscar

fornecedores que sigam uma estratégia de medição de

carbono, ou cujos produtos e materiais já tenham sido

medidos.

A Asahi Photoproducts continua a estudar neutralidade

de carbono. Tendo

atendido as normas

PAS 2050 para medir a

situação atual da

empresa, continuamos

avaliando a

possibilidade de reduzir

a pegada de carbono da

nova geração de chapas

flexográficas AWP-DEW

CleanPrint.

UM LEGADO DE SUSTENTABILIDADE

Nosso esforço para trazer produtos mais sustentáveis

ao mercado não começou durante a pandemia. Em vez

disso, trabalhamos para esse objetivo há meio século,

embora a terminologia para diferentes aspectos da

sustentabilidade tenha mudado muitas vezes ao longo

dos anos. Asahi Kasei foi, de fato, o primeiro a fabricar

uma resina de placa de fotopolímero lavável com água

(APR TM ) em 1971.

Por muito tempo, nossa controladora Asahi Kasei

reconheceu que a mudanças climáticas são um grave

problema global que afeta tanto o meio ambiente quanto

a sociedade como um todo. A missão do grupo tem sido,

e continua sendo, contribuir para a vida e a subsistência

das pessoas em todo o mundo. Mesmo quando grande

parte da atividade econômica e social do mundo foi

suspensa devido à pandemia de Covid-19, as emissões

de gases de efeito estufa (GEE) não diminuíram muito e

começaram a subir novamente assim que a atividade

econômica foi retomada. e sociais. Isso é uma indicação

da dificuldade de resolver o problema das mudanças

climáticas e da necessidade de acelerar os esforços

relevantes.

Uma visão sustentável para
embalagens em 2022 e além



Para a Asahi Photoproducts, um
aspecto fundamental de nosso esforço
para oferecer produtos
ecologicamente corretos inclui a
mudança de um processo de
fabricação de chapas laváveis com
solvente à base de hidrocarbonetos para uma alternativa
sem VOCs, como a lavagem com água. Mas, é claro,
não vamos parar por aqui em nossa jornada rumo a zero
emissões de carbono. Também continuaremos a
estudar a matéria-prima e os processos de fabricação
para determinar como eles podem se encaixar em
nossos desenvolvimentos futuros.

Não podemos esquecer que, graças à melhoria de
qualidade e produtividade que a tecnologia de
impressão flexográfica alcançou ao longo dos anos com
inovações como a família CleanPrint de chapas laváveis
com água da Asahi, a flexografia já está em condições
de competir com offset e gravura. Ressalta-se que a
rotogravura responde por aproximadamente 20% da
impressão de embalagens no mundo, mas tem uma
grande desvantagem: requer o uso de um produto
químico altamente tóxico, o trióxido de cromo, para a
fabricação dos cilindros de rotogravura. Embora a União
Europeia tenha estendido sua
aprovação para o uso deste produto
químico até setembro de 2024, isso
não diminui o impacto ambiental da
gravura.

EMBALADO OU FRESCO?
Há outra tendência que é importante

mencionar: a expansão das chamadas "lojas lixo zero",
que vendem produtos alimentícios sem embalagem .
Embora essa abordagem seja admirável para reduzir o
desperdício de embalagens em escala local, pode não
ser capaz de resolver o problema do desperdício de
alimentos em larga escala. O desperdício de alimentos é
um grande problema global e, em muitas áreas do
mundo, a segurança alimentar é um problema
crescente. Por outro lado, alimentos embalados,
especialmente se o material de embalagem puder ser
reutilizado como nova matéria-prima em uma economia
circular de ciclo fechado, pode ser realmente mais
sustentável. O uso de filmes funcionais e de barreira à
luz em embalagens para evitar que umidade, oxigênio e
contaminantes entrem em contato com os alimentos
pode potencialmente melhorar a vida útil dos alimentos e
reduzir o desperdício de produtos alimentícios. Em
última análise, alimentos não embalados em grande
escala podem resultar em mais alimentos estragados,
desperdiçando esse recurso precioso. Não é necessário
embalar tudo, é claro. Mas um modelo híbrido para o
varejo de alimentos pode minimizar o desperdício e
maximizar a sustentabilidade.

NOTA FINAL
No caso das empresas

flexográficas, além de uma gestão
criteriosa da cadeia de suprimentos,
esforços para alcançar a neutralidade
carbônica e outras iniciativas

relacionadas à sustentabilidade, foram observadas três
tendências crescentes que podem contribuir para
inutilizar essas operações  não apenas mais sustentável,
mas também mais lucrativo em 2022 e além. Estes são
alguns deles:

Produção de chapas mais automatizada que reduz o
tempo e reduz o custo e a pegada de carbono na cadeia
de valor. Um exemplo é o CrystalCleanConnect, uma
linha de produção de chapas totalmente automatizada
desenvolvida em conjunto pela Asahi e ESKO e
Kongsberg. As duas primeiras unidades já foram
instaladas na Ásia e estão dando excelentes resultados.
Este sistema de produção de chapas totalmente
automatizado tem um impacto direto e positivo na
sustentabilidade da produção de chapas e incentiva a
transição dos conversores de rotogravura para
flexografia.

Produção própria de chapas na
planta conversora. À medida que mais
automação é aplicada ao processo de
fabricação de chapas, o
gerenciamento interno da fabricação
de chapas se torna mais fácil, mais
eficiente e mais sustentável. Uma
vantagem adicional é que os tempos
de produção podem ser reduzidos de

dias para horas.
Transição de um processo de fabricação de placas de

lavagem com solvente para alternativas sem VOC,
como lavagem com água.

Se a pandemia nos ensinou alguma coisa, é que a vida
não é tão previsível quanto pensávamos. E é
absolutamente claro que o mundo realmente mudou,
mesmo além das ameaças representadas pelo
coronavírus. Devemos nos unir para abordar
efetivamente esses desafios, e a Asahi Photoproducts
está determinada a liderar esses esforços, especialmente
quando se trata de sustentabilidade. Nos últimos dois
anos, certamente detectou a conscientização sobre os
problemas dos gases de efeito estufa, resíduos plásticos,
desperdício de alimentos e outras questões relacionadas
à harmonia entre o desenvolvimento da sociedade
humana e o meio ambiente.

Nenhum indivíduo, empresa ou governo pode acabar
com a crise climática sozinho. A colaboração e a
cooperação universal e global são necessárias para que
o mundo chegue a um ponto em que a deterioração do
clima seja reduzida. A Asahi Photoproducts orgulha-se
de contribuir para este esforço mundial.
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A
Screen ganhou um prémio EDP pelo seu

Truepress Jet L350UV SAI S, o terceiro

prémio para a tecnologia inkjet de

etiquetas atribuído à empresa japonesa

em tecnologia digital inkjet pela

European Digital Press Association. O

júri elegeu a Truepress Jet L350UV SAI S 'Melhor

Impressora de Etiquetas' por sua facilidade de uso

graças ao seu software, bem como por sua qualidade

e velocidade aprimoradas.

A nova plataforma SAI é compacta e extremamente

configurável, podendo ser adaptada aos requisitos de

impressão atuais. Você também pode expandir seus

recursos se as tendências do mercado exigirem.

Truepess SArI S possui um dispositivo CMYK de 4

cores e pode ser facilmente atualizado para uma

configuração de 7 cores, incluindo branco, laranja e

um único azul. Cores adicionais ampliam a gama e

reduzem a quantidade de tinta necessária - use o

conjunto completo de tintas disponíveis, mesmo que o

trabalho contenha apenas dados CMYK, oferecendo

uma enorme economia de tinta.

A gráfica alemã Maschinenbau Sobkowiak foi

levada ao limite pelo rápido aumento da demanda

por etiquetas, que quase dobrou com a pandemia

do COVID-19. Para resolver esse problema, o

especialista em etiquetas "somente digital" alemão

optou pela impressora a jato de tinta Screen por

sua alta velocidade e qualidade de impressão.

A Maschinenbau usa a impressora de etiquetas

L350UV+ para uma ampla variedade de trabalhos

de impressão, desde rótulos de alimentos a

rótulos de produtos cosméticos e industriais.

Localizada perto de Düsseldorf, a Maschinenbau

entrou no mercado alemão de impressão de

etiquetas em 2014 e foi uma das primeiras

gráficas alemãs a mudar para impressão 100%

digital.

Screen vence o prémio EDP
2021 "Best Label Printer"

Maschinenbau escolhe a Screen L350UV+



Todos devem tentar reduzir o uso de embalagens desnecessárias, mas a maioria 
das embalagens é indispensável. As sacolas de papel podem ser uma ótima 
alternativa pois são facilmente recicláveis e sua matéria-prima é renovável.

Comparados a outros 
materiais, os produtos 
feitos a partir do papel, 
de forma sustentável, 
podem ser uma escolha 
inteligente porque têm 
origem em recursos 
renováveis – árvores 
cultivadas, luz solar, 
solo e água.¹

O papel é um dos 
materiais mais 

reciclados do Brasil, 
com uma taxa de 

reciclagem de 70% 
em 2020.²

Em pesquisa realizada no 
Brasil em 2019, 54% dos 

consumidores 
brasileiros preferem 
embalagens de papel 

por serem melhores 
para o meio ambiente.³

Todos os anos, 
cerca de 8 milhões 

de toneladas de 
lixo não reciclado e 
não biodegradável  

são jogadas nos 
oceanos, 

prejudicando os peixes 
e toda a vida marinha. 
Uma vez que entram 
na cadeia alimentar, 
ameaçam a saúde 
humana também.4

LOVE
PAPER

lovepaper.org.brtwosides.org.br

Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar

@TwoSidesBrasil

@LovePaperBrasil

Referências: 1. World Resources Institute (WRI)/World Business Council 
for Sustainable Development, Sustainable Procurement of Wood and 

Paper-based Products, 2014. | 2. Relatório Anual Ibá/FGV, 2021. | 3. Two 
Sides e Toluna, Pesquisa sobre as percepções e atitudes do consumidor 

brasileiro sobre a impressão e o papel, 2021. | 4. WRI,  
https://www.wri.org/blog/2019/03/127-countries-now-regulate-

-plastic-bags-why-arent-we-seeing-less-pollution.

para o meio ambiente.para o meio ambiente.
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Os benefícios das embalagens
de papelão ondulado

D
esde a invenção das embalagens de
papelão ondulado, as mercadorias são
transportadas do produtor ao consumidor
de forma segura e higiênica, embaladas em
material sustentável.

A forma de embalagem de papelão ondulado foi in-
ventada há quase 150 anos e, durante esse período, cer-
ca de 70% dos produtos do mundo foram transportados,
das empresas aos consumidores,
nesta embalagem. Devido à sua na-
tureza adaptável, pode ser produzido
em qualquer formato e tamanho para
um ótimo manuseio e distribuição,
tornando-o o material de embalagem
perfeito para todos os produtos. Ele
também possui recursos de empilha-
mento intertravado para minimizar o
movimento durante o transporte e po-
de ser personalizado para atender às
necessidades da marca, como facili-
dade de abertura e manuseio.

Então, o que torna as embalagens
de papelão ondulado tão sustentá-
veis?

CIRCULAR POR NATUREZA

As embalagens de papelão ondu-
lado são 100% recicláveis, de base
biológica e biodegradáveis, tornan-
do-se uma parte vital da economia circular. Uma vez
obtidas as fibras, elas são transformadas em papel on-
dulado e utilizadas pelas empresas para embalar e en-
viar mercadorias. Assim que o produto chega ao con-
sumidor e a embalagem é reciclada, as fibras de pa-
pelão ondulado são recicladas em novas embalagens.
As embalagens de cartão canelado são recolhidas e re-
cicladas em toda a Europa, pelo que é necessário um
transporte mínimo no processo de reciclagem.

A embalagem de papel é um dos produtos de papel
mais reciclados no mercado atualmente, com um mer-
cado bem estabelecido para matérias-primas secundá-
rias. Com 74% do papel e 83% das embalagens à base
de papel sendo recicladas em novos produtos, não é de
admirar que tantas empresas estejam escolhendo em-
balagens à base de papel em vez de alternativas à ba-
se de plástico.

O papel reciclado representa 89% da matéria-prima
utilizada na fabricação das novas caixas de papelão
ondulado, o que garante longa vida útil às fibras e, ao

mesmo tempo, contribui para nossa economia.

O QUE O TORNA 100% CIRCULAR

De base biológica e renovável: As embalagens de
papelão ondulado são feitas quase inteiramente de re-
cursos naturais, e a madeira usada na produção vem
de florestas manejadas de forma sustentável.

Reciclável: FEFCO, a Federação Europeia de Fabri-
cantes de Papelão Ondulado, está
aumentando constantemente o uso
de fibras recicladas, que agora re-
presentam 88% das novas maté-
rias-primas para embalagens de pa-
pelão ondulado. A utilização de pa-
pel reciclado como matéria-prima
otimiza o uso de recursos e reduz o
impacto ambiental. As embalagens
de papelão ondulado têm uma taxa
média de reciclagem de 89%. A re-
ciclagem de embalagens mantém
materiais valiosos no circuito e evi-
ta a incineração e o aterro.

Evita o desperdício de alimentos
- As embalagens de papelão ondu-
lado possuem níveis de higiene ex-
clusivos que evitam a contami-
nação cruzada e a deterioração de
produtos frescos devido ao proces-
so de produção que elimina os

micróbios.
Agregar valor após o uso: o mercado atual de papel

reciclado como matéria-prima secundária beneficia to-
das as partes interessadas em toda a cadeia de supri-
mentos.

Eco-design integrado: as embalagens de papelão
ondulado podem ser facilmente moldadas para logísti-
ca, armazenamento e reciclagem com boa relação cus-
to-benefício, economizando tempo, energia e dinheiro
enquanto protegem o meio ambiente.

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO

Às vezes, a embalagem pode se tornar o próprio
produto. Por exemplo, a "caixa-cadeira" é brilhante-
mente simples em sua abordagem para se transformar
de embalagem em produto. Basta abrir a caixa, des-
dobrá-la e conectar o conteúdo da caixa ao material de
embalagem. Outro exemplo é como os proprietários
podem isolar suas casas com um material sustentável,
reciclável, econômico e fácil de instalar.
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Alguns artis-
tas optaram por usar
a embalagem de papelão on-
dulado como meio criativo,
pois é uma fonte de inspi-
ração e tem um potencial
criativo infinito. Alguns
expõem os sulcos descas-
cando a camada superior do
papel, pintando-o, cortando-o
em pedaços e usando o pa-
pelão ondulado descascado
como telhas para padrões de
mosaico. Alguns empilham e colam camadas de cha-
pas de papelão ondulado e as esculpem. Você pode
ver alguns exemplos disso no site da FEFCO.

PROTEÇÃO DO PRODUTO

O design eficiente do papelão ondulado cria uma se-
quência de arcos interligados que têm a capacidade de
suportar cargas pesadas. O cartão canelado tem uma
estrutura robusta e resistente graças a esta construção.
O ar que passa pelas flautas também atua como iso-
lante, proporcionando boa resistência às mudanças de
temperatura.

Existem diversas variedades de papelão ondulado,
cada uma com diferentes tamanhos e perfis de flautas,
permitindo uma ampla gama de combinações para
construir embalagens com diversas características e
funcionalidades. O papelão ondulado é um material de
embalagem de alto desempenho para embalar, prote-
ger e promover os itens que contém.

A embalagem deve ser eficiente durante o transpor-
te e armazenamento, mas é essencial ter em mente
que o uso de pouca embalagem pode causar danos ao
produto, por isso é essencial encontrar e l o equilíbrio
certo entre subembalagem e sobreembalagem.

INFORMATIVO E PROMOCIONAL

A embalagem de papelão ondulado aumenta a visi-
bilidade da cadeia de suprimentos. Ele permite uma

identif icação
mais eficaz do pro-

duto e um manuseio redu-
zido em toda a cadeia de
suprimentos, o que é tão vi-
tal quanto a identificação
da marca. O papelão ondu-
lado contém todas as infor-
mações e dados necessá-
rios para a logística, incluin-
do placas, códigos de ba-
rras, códigos de matriz e
etiquetas RFID (Radio Fre-

quency Identification).
A embalagem de papelão ondulado é uma excelen-

te ferramenta de marketing. O uso de cores e formas
ousadas, por exemplo, pode capturar e prender a
atenção dos clientes por tempo suficiente para que eles
tomem a melhor decisão de compra.

Graças à sua capacidade de exibir gráficos de im-
pressão atraentes, as embalagens de papelão ondula-
do criam um impacto altamente eficaz nas prateleiras
dos consumidores. Quando usado em uma prateleira
ou expositor de chão, pode aumentar as vendas na lo-
ja e servir como um outdoor para as marcas. Esses
"vendedores silenciosos" oferecem oportunidades ilimi-
tadas para aumentar o valor decir produtos. É eficaz
para ajudar os empacotadores a estabelecer a identifi-
cação da marca. Além disso, o papelão ondulado ofe-
rece excelentes propriedades de varejo e exibição, pro-
porcionando ao consumidor melhor valor e serviço. Os
mais recentes avanços em impressão oferecem oportu-
nidades ilimitadas para obter uma ampla gama de efei-
tos visuais.

Com 74% do papel e 83%2 das embalagens à base
de papel recicladas em novos produtos, além de todos
esses benefícios, não é de admirar que tantas empre-
sas estejam adotando embalagens de papel e papelão
ondulado.

Fonte: Two Sides
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A
embalagem cria a primeira impressão, antes

mesmo do cliente interagir com o produto, por is-

so o design é fundamental na hora de definir o

que se quer transmitir.

Não há dúvida de que o design da embalagem do

produto é importante para os negócios. De acordo com

especialistas em pesquisa de mercado da Ipsos, 72%

dos consumidores são influenciados pelo design e mate-

riais utilizados na embalagem do produto na hora de to-

mar decisões de compra.

Outra estatística, desta vez publicada na Forbes,

mostra que até 80% dos consumido-

res, apesar de satisfeitos com um pro-

duto, podem não comprar aquela mar-

ca novamente se não perceberem um

elemento diferenciador - o fator 'uau' -

durante o encontro.

Para empresas que não têm certe-

za de como seus produtos são apre-

sentados, esses números podem ser

assustadores. Mas você pode fazer vá-

rias coisas para garantir que a embalagem de um produ-

to seja empolgante, memorável e viável.

Questões fundamentais para projetar embala-

gens
QUAL É O PRODUTO?

Embora isso possa parecer um acéfalo, uma reava-

liação do produto pode levar a muitas revelações. A

compreensão da natureza do produto no contexto da

embalagem influenciará a escolha dos materiais a serem

utilizados, o formato da embalagem, o tamanho do reci-

piente e outros fatores logísticos.

Frascos frágeis, por exemplo, precisarão de acolcho-

amento para evitar que se quebrem durante o transpor-

te. Itens de formato irregular, como guitarras podem exi-

gir soluções de embalagem personalizadas.

Quem é o consumidor ideal?

Entender bem o público-alvo traz muitos benefícios

para qualquer negócio. Na embalagem, é a mesma

história. Você deve apelar para o seu mercado-alvo. Ter

bem identificadas as características dos potenciais con-

sumidores é essencial aqui.

As embalagens de brinquedos e jogos destinados às

crianças, por exemplo, podem ser reforçadas com cores

e chamativas. E em relação aos produtos para idosos,

como dispositivos médicos domiciliares, recomenda-se

que o texto impresso seja maior para que possa ser lido

com mais clareza.

COMO O PRODUTO É ADQUIRIDO?

Se o seu produto é comprado em uma loja física ou

online, influenciará muito sua embalagem. Os produtos

expostos nas prateleiras ao lado de outros concorrentes

precisarão de propriedades mais chamativas para serem

escolhidas pelos compradores. Quanto aos produtos en-

tregues nas lojas online, eles precisarão ter embalagens

mais resistentes para garantir que cheguem ao compra-

dor inteiros.

Outros fatores como personalização e políticas de de-

volução também precisam ser trabalhados e bem comu-

nicados em ambos os casos.

PRÁTICAS RECOMENDADAS DE DESIGN
DE EMBALAGEM

Agora que três perguntas impor-

tantes foram respondidas, é hora

de passar para algumas das melho-

res práticas quando se trata de em-

balagens de produtos. Como a em-

balagem influencia o sucesso de

um produto? Em primeiro lugar, a embalagem do produ-

to deve ser centrada no cliente. Isso significa colocar-se

na perspectiva deles quando se trata de pensar em co-

mo projetá-lo. Os seguintes fatores ajudam nesse senti-

do:

Simples - Embora a criatividade definitivamente vá

longe, a embalagem será melhor se for simples e direta,

especialmente quando se trata de como ela abre. Em-

balagens excessivamente complexas podem dificultar a

abertura do produto. Na melhor das hipóteses, o com-

prador recorrerá à destruição da embalagem. Na pior

das hipóteses, eles também podem acabar danificando

o produto.

Portanto, deve-se encontrar um equilíbrio entre a

criatividade do design da embalagem com a facilidade

de abri-la. Para isso, existem equipamentos versáteis,

como as mesas de corte Duplo PFi Blade B2+ e B3+,

que permitem a criação de designs atraentes e práticos,

permitindo que os impressores acessem um ramo de

negócios em expansão, como o de embalagens.

Robusto: Pode ser considerado uma complexidade

adicional fazer uma embalagem mais resistente, princi-

palmente para produtos que são entregues em domicí-

lio. Em alguns casos, são necessárias abas ou dobras

adicionais para garantir a segurança do produto. Nes-

sas situações, você precisa priorizar a resistência da

embalagem para proteger o que está dentro.

Como projetar a embalagem 
de um produto: Boas práticas
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Se uma embalagem não for forte

o suficiente, o consumidor pode

acabar com um produto danificado

e o fabricante com um cliente a me-

nos.

Ecológico: Sustentabilidade é mais do que um

chavão. Empresas e consumidores levam a sério a bus-

ca por métodos mais sustentáveis, e a embalagem do

produto desempenha um papel importante nisso. Mudar

para designs de embalagens mais ecológicos e ser eco-

logicamente correto melhora a reputação das empresas.

Nesse sentido, cada vez mais empresas, sejam mar-

cas de alta costura ou empresas de tecnologia, buscam

formas de reduzir a pegada de carbono de seus produtos

e embalagens, do papel reciclado ao plástico biode-

gradável.

Bonito: A embalagem é uma tela em branco que

você pode usar para impressionar os clientes. você se

importa Como a arte, às vezes menos é mais. Trata-se

de equilibrar os elementos que tornam as embalagens

visualmente atraentes e garantir que as informações re-

levantes, como tamanho, peso e instruções, sejam apre-

sentadas de maneira legível.

Sazonal - Embora as embalagens sazonais possam

parecer apenas focadas em adicionar decorações de

Natal, Halloween ou Dia dos Namorados, essas deco-

rações também podem transmitir mensagens importan-

tes relacionadas à marca. Por exemplo, se optar por de-

signs tradicionais ou mais ousados.

Fazer mudanças sazonais nas embalagens também

transmite que a empresa se mantém no topo de seus

produtos ao longo do ano. Em outros casos, pode trans-

mitir a exclusividade de um produto.

Personalizado: O consumidor moderno desfruta de

experiências personalizadas. Essa tendência pode ser

potencializada personalizando as embalagens para um

segmento muito específico de consumidores, embora

esse tipo de tática só seja viável para operações de me-

nor escala.

EMBALAGEM E POSICIONAMENTO DA MARCA

Só porque a embalagem do seu produto é centrada

no cliente não significa que ela não possa transmitir os

valores da marca. Esses dois elementos podem trabal-

har juntos para oferecer um design de embalagem eficaz

que considere as necessidades de seus clientes en-

quanto posiciona sua marca.

Cores e logotipos: Os elementos visuais de uma mar-

ca, como seus logotipos, cores ou fontes, devem ser in-

corporados à embalagem do produto. Essa uniformidade

indica aos consumidores que eles têm uma imagem de

marca bem definida. Também é fundamental que esses

elementos sejam apresentados com a mesma fidelidade

nos demais canais de divulgação da empresa, como site

ou redes sociais.

Mensagens - Adicionar mensagens à embalagem é

mais do que apenas colocar seu

slogan corporativo na caixa. A

mensagem impressa significa cum-

prir e promessa que a empresa fez.

Se você apoia práticas sustentá-

veis, por exemplo, sua embalagem deve refletir isso. Se

você posiciona a marca para ser referência em determi-

nada tecnologia, sua embalagem deve mostrar isso.

Se você é uma gráfica, por exemplo, seus produtos

devem estar em embalagens feitas de materiais que não

aderem ou não reagem com o material impresso.

CUIDE DO ORÇAMENTO

De acordo com a HubSpot, 8-10% dos custos dos

produtos são atribuídos ao dinheiro gasto em materiais

usados na embalagem do produto. Os custos são, sem

dúvida, um fator importante quando se pensa em como

projetar a embalagem. Cada empresa deve encontrar o

equilíbrio perfeito entre uma embalagem resistente, sus-

tentável e bonita e o orçamento designado.

Não existe uma resposta certa quando se trata de

gastos com embalagens. Algumas empresas preferem

gastar mais para garantir que seus produtos sejam apre-

sentados de forma luxuosa, e outras preferem reduzir

significativamente os custos e utilizar as embalagens in-

dispensáveis. Tudo depende do que o cliente em poten-

cial espera. Uma marca de moda, por exemplo, pode se

beneficiar de embalagens criativas, enquanto as que

vendem peças de computador podem ficar satisfeitas

com uma caixa mais simples.

Existem outros custos associados à embalagem,

além do dinheiro gasto na sua fabricação. Por exemplo,

para garantir que o produto permaneça intacto dentro da

embalagem, pode ser necessário preencher o espaço

vazio com coisas como papel enrolado ou plástico bolha.

Esta é uma despesa adicional e é chamada de custo de

proteção interna. Se nos concentrarmos no varejo, eles

tendem a ter um espaço de prateleira muito limitado, por-

tanto, ter embalagens grandes pode significar pagar

mais para exibi-las nas prateleiras.

CONCLUSÃO

A embalagem pode não influenciar definitivamente o

sucesso de um produto, mas certamente afeta as ven-

das. A embalagem é importante porque cria a primeira

impressão, mesmo antes de o cliente interagir com o pro-

duto. Por isso, o design deve ser o foco do que o produ-

to quer transmitir.

A embalagem do produto deve ser focada no cliente,

tornando-a simples, sustentável, forte, visualmente atra-

ente e personalizada. Também ajuda quando a embala-

gem exibe elementos visuais identificadores da empresa

e mantém consistência com sua mensagem.

Por fim, é preciso ajustar o orçamento de embala-

gens, fazendo concessões quando necessário, mas sem

perder o custo agregado.



46 LaPrensaLaPrensaLabelling & PackagingLabelling & Packaging  

E
m resposta ao cancelamento da feira La-

belexpo Europe deste ano e para manter

contato, apresentar suas últimas ino-

vações e informar seus clientes, a Xeikon e

vários de seus parceiros anunciaram uma

edição especial do popular Xeikon Café, que será re-

alizada na sede da empresa em Antuérpia, Bélgica,

no final de abril. A entrada é gratuita e os visitantes

descobrirão novas soluções de impressão digital pa-

ra múltiplas aplicações e diferentes setores de im-

pressão.

O evento contará com um programa de conferên-

cias e demonstrações ao vivo sobre a produção de

etiquetas digitais.

A Highcon Systems e a Tilia Labs anunciaram

uma parceria que trará os recursos de software da

tilia Phoenix para todos os sistemas Highcon. Como

parte dessa parceria, a Tilia Labs desenvolverá a

funcionalidade para colocar automaticamente ental-

hes e linhas de ervas daninhas otimizadas na

versão base do tilia Phoenix, seu principal aplicativo

de planejamento e imposição que emprega tecnolo-

gia de inteligência artificial (AI) para permitir a impo-

sição ideal. e uma mistura dinâmica de empregos.

Esses recursos reduzirão a quantidade de configu-

ração e o tempo do operador em cada trabalho e

permitirão que os clientes da Highcon produzam

mais trabalhos por turno com máxima eficiência e

menos desperdício.

A inclusão do software de imposição com tec-

nologia de IA da Tilia Labs, que permite o agrupa-

mento dinâmico, é parte integrante da visão de fa-

bricação digital da Highcon, que busca quebrar o

vínculo de longa data entre a contagem de trabal-

hos do cliente e a contagem de trabalhos projeta-

dos. Ao permitir que tilia Phoenix leve em conside-

ração todos os trabalhos na fila e parâmetros-cha-

ve, como datas de vencimento, quantidades de pe-

didos e acabamento, tilia Phoenix gera misturas

otimizadas que reduzem o número de ciclos de

produção, configurações e trocas. . Quando com-

binado com os sistemas de corte e vinco digital da

Highcon, essa abordagem vai da teoria para o

mundo real, permitindo que as fábricas processem

muito mais trabalhos por turno, aumentando o ren-

dimento e a receita. Essa abordagem é aplicável

tanto para caixas impressas digitalmente quanto

convencionalmente.

Reconexão no Xeikon Café Europe

Parceiro da Highcon e Tilia Labs



com Stripping/ Foil Stamping
YAWA Automatic 

Incorpora 
dispositivos Siemens, 

software Schneider, 
sensores Panasonic, 

sensores OMRON, 
bombas Becker, etc.

Uma máquina  internacional ao alcance de todos

sharedrisk@sharedrisk.es

mailto: sharedrisk@sharedrisk.es


48 LaPrensaLaPrensaLabelling & PackagingLabelling & Packaging  

A Esko lançou uma série de
inovações para ajudar as empre-
sas a acelerar sua transformação
digital e obter ganhos significati-
vos de produtividade.

Entre eles está a versão mais
recente do software, que inclui
vários avanços de inovação que
simplificarão fluxos de trabalho
complexos. A versão 22.03 da
Esko inclui vários novos recursos,
como:
n Novo - Color Preflight de próxi-
ma geração com Automation En-
gine e ArtPro+
n Novo - Instruções de monta-
gem ArtiosCAD, reduz o tempo
de montagem em até 20%.

n Novo - Suporte nativo Apple
Silicon para ArtPro+, DeskPack e
Studio
n Novo - ArtPro+, edição digital,
para fluxos de trabalho de im-
pressão digital
n Novo - Experiência de usuário
e relatórios aprimorados do Web-
Center

A versão 22.03 da Esko agre-
ga valor em todo o fluxo de trabal-
ho, desde a concepção até a pro-
dução, seja protegendo a integri-
dade de uma ideia de design da
tela à embalagem ou gerando efi-
ciência em todo o processo e re-
duzindo a quantidade de resí-
duos gerados.

Nova laca de
barreira de oxigênio
do hubergroup

As soluções de embalagens re-
cicláveis são cada vez mais procura-
das. No entanto, devido a um perfil
de requisitos complexo, as embala-
gens flexíveis de alimentos são mui-
tas vezes compostas por combi-
nações de diferentes filmes, dificul-
tando a reciclagem.

E é aqui que entra em ação o no-
vo revestimento de barreira de
oxigênio HYDRO-LAC GA do espe-
cialista em tintas de impressão hu-
bergroup Print Solutions. Ele prote-
ge os alimentos embalados do
oxigênio e permite a embalagem
monomaterial, que é mais fácil de
reciclar e, portanto, pode ser retor-
nada ao ciclo de materiais.

O
s preços do papel, a escassez atual e como as
marcas estão impulsionando a produção digital
nos mercados de papelão ondulado foram al-
guns dos principais tópicos do terceiro Dia

Aberto Delta SPC 130 da Koenig & Bauer Durst.
Desta forma, a possibilidade de reduzir a gramatura e

o consumo de papel para minimizar os custos são evi-

dentes como argumentos importantes para que os con-
vertedores continuem se aprofundando na produção digi-
tal de embalagens, principalmente quando os preços su-
biram dois dígitos nos últimos meses. .

Neste contexto, conversores de toda a Europa Conti-
nental foram recebidos no Durst Innovation Centre East
em Lienz (Áustria).

Koenig & Bauer Durst Open House

Versão mais recente do software Esko
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A
Grafotronic, um dos

principais fornecedores

de equipamentos de

acabamento digital,

anunciou o lançamento

de dois produtos reveladores: The

ONE e Grafotronic IQ.

Com nada menos que 4 câme-

ras de alta definição, vários recur-

sos de automação e software de

controle de última geração, o Gra-

fotronic IQ é um pacote de auto-

mação de fluxo de trabalho que

permite que o Grafotronic DCL

Modular Finisher realize trocas de

trabalho de forma autônoma, li-

dando com todas as configurações

de trabalho automaticamente.

O ONE, por outro lado, é um

módulo de corte semi-rotativo de

bigorna única capaz de atingir uma

velocidade de 150 m/minuto. O de-

sign de bigorna única é superior

aos sistemas de bigorna dupla

quando se trata de tempos de con-

figuração e desperdício de mu-

dança de trabalho - o THE ONE

pode ser configurado em apenas

30 cm e é desenvolvido para lidar

com as tiragens mais curtas de for-

ma eficaz.

Grafotronic lança dois novos produtos
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A
Xeikon continua sua

jornada em direção à

digitalização total com

o lançamento da nova

série Xeikon LCU

(Label Converting

Units), especialmente projetada e

criada para o segmento de

conversão de produção e

fabricação de etiquetas. Expoentes

de uma nova geração de

tecnologia, as unidades de

conversão de etiquetas da Xeikon

são projetadas com uma

arquitetura modular e escalável

para oferecer maior flexibilidade,

conexão em nuvem e integração

completa. Os novos drives estão

disponíveis em dois modelos:

Xeikon LCU350, com plataforma

modular para maior flexibilidade e

escalabilidade para impulsionar o

crescimento dos negócios; e

Xeikon LCU33, uma versão básica.

A nova série LCU já está disponível para demonstração

no Xeikon Global Innovation Center.

A série Xeikon LCU permite que os

processos sejam automatizados,

como o rebobinamento automático

opcional da torre ou a troca opcional

da placa de corte e vinco, e

informações de trabalho, que

permitem a transferência de dados

para diferentes unidades,

proporcionando transparência ao

operador e informações sobre os

status e a funcionalidade das etapas

de conversão . A nova geração de

interfaces máquina/máquina e

homem/máquina das LCUs dão ao

operador uma visão completa dos

processos de conversão. Desta

forma, os operadores podem

controlar todos os processos, desde a

laminação, corte e vinco, corte,

bobinagem, hot foiling e serigrafia. A

estação de revestimento oferece mais

largura de revestimento e registro de

revestimento e pode ser facilmente

atualizada para revestimento pontual.

A nova série Xeikon LCU oferece alta precisão de corte e

registro.

Flint Group conclui a venda de sua
divisão XSYS para a subsidiária

Lone Star
O Flint Group confirmou a conclusão da venda de

sua divisão XSYS (XSYS) para uma afiliada da Lone

Star Funds (Lone Star), uma empresa global de

private equity. Os termos da transação não foram

divulgados.

Steve Dryden, CEO do Flint Group, disse: "Estamos

muito satisfeitos por termos concluído a venda de

nossa divisão XSYS. A transação é financeiramente e

estrategicamente atraente para o Flint Group, pois

fortalecemos nossa posição em suprimentos e

equipamentos de impressão convencional e digital

para os segmentos de crescimento estrutural de papel

e cartão, embalagens flexíveis e rótulos web estreitos.

nova imagem corporativa
Até agora, seu logotipo apresentava tons de

cinza metálico e vermelho brilhante

acompanhados de reflexos tridimensionais

suaves. Na nova imagem corporativa, a

neutralidade da cor cinza é abandonada para

dar lugar a um novo tom de azul, uma cor que

quer comunicar confiabilidade, mas acima de

tudo confiança e fidelidade da Uteco para com

seus clientes. Além disso, o icônico sinal

helicoidal vermelho foi redimensionado e

reduzido em um arrojado acento vermelho

romano, a cor distinta da paixão e o caráter

italiano que nos distingue. Esse sotaque

também quer que o espectador se concentre

nas três letras finais do nome, "utECO", para

indicar um esforço compartilhado por um

futuro mais sustentável.

Xeikon lança nova série Xeikon LCU



Você está preparado para acompanhar a evolução da tecnologia? 
Precisa atualizar seu parque produtivo com 
o que há de mais moderno em processos de produção? 
Quer fazer network com especialistas e líderes de mercado? 

A Flexo & Labels  é o lugar certo para você!
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FO
Grupo Akomex, especializado na

produção de embalagens para as

indústrias farmacêutica e

alimentícia, entre outras,

implementou recentemente o

fluxo de trabalho Kodak Prinergy, incluindo os

módulos Kodak Spotless, Colorflow e automação

baseada em regras (RBA), bem como a pré-

impressão do portal Kodakinsite. A solução aumentou

a eficiência, automatizou os processos de produção

de pré-impressão e simplificou significativamente a

comunicação interna e externa, integrando três pisos

de produção com um único sistema de fluxo de

trabalho.

A aquisição e implementação de um novo sistema

de fluxo de trabalho para os três locais se tornou um

de seus principais focos nos últimos meses. A

empresa buscava uma solução baseada em banco de

dados que permitisse maior automação de processos

e liberasse os recursos de seu departamento gráfico.

O Kodak Prinergy Workflow reduziu os ciclos de

preparação do trabalho, custos reduzidos, processos

automatizados, número reduzido de erros

relacionados ao trabalho (devido à verificação

automática de arquivos), resultando em um ambiente

de produção mais eficiente.

O Prinergy Workflow oferece suporte a todas as

tecnologias de triagem da Kodak, incluindo a triagem

Kodak Staccato, que ajuda a criar imagens

fotorrealistas. Também é compatível com o software

Kodak Spotless, dedicado à conversão de cores

exatas (spot) em cores de processo.

A Kodak foi selecionada como

vencedora de um dos prêmios EDP

2021 da European Digital Press

Association. A Kodak ganhou o

prêmio do setor na categoria

"Soluções de impressão e

acabamento industrial - Melhor

solução de papelão dobrável" por

sua nova impressora digital Kodak Ascend.

A Kodak Ascend Digital Press é a primeira

impressora eletrofotográfica (EP) projetada para

imprimir substratos pesados e de longa duração com

CMYK e enfeites de folha plana em uma única

passagem. A impressora usa tintas secas

ecologicamente corretas

Kodachrome que proporcionam

um ambiente de trabalho não

perigoso e impressão reciclável de

forma sustentável. A impressora

digital Ascend permite que

qualquer empresa entre nos

mercados de varejo/ponto de

compra (POP) e de papelão dobrável com uma

solução mais produtiva e econômica do que as

atuais impressoras EP ou jato de tinta de mesa.

Fornece uma prensa completa e um sistema de

embelezamento pelo preço de uma prensa de

aprimoramento digital de propósito único.

Kodak ganha o Prêmio EDP 2021 por sua Kodak Ascend Digital Press

Akomex Group automatiza 
com Kodak Prinergy



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

recicláveis e feitas de matéria-prima renovável.

uma escolha natural

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

LOVE
PAPER

lovepaper.org.brtwosides.org.br

Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar

https://twosides.org.br/
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