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C
om 50 anos no mercado, a Kalunga é

a maior empresa brasileira na

distribuição de suprimentos para

carteiras, computadores e material

escolar. Suas 220 lojas estão nos

principais Shopping Centers e em pontos

estratégicos de ruas localizadas em 96 cidades,

distribuídas em 20 estados, mais ou no Distrito

Federal.

Complementa o portfólio do grupo a divisão

de gráfica rápida Copy&Print, presente em seis

lojas da rede, e empresas como a Spiral do Brasil,

indústria gráfica que produz cadernos e toda a linha de

papelaria para o abastecimento exclusivo das lojas, e a

KaSolution, especializada em consultoria e treinamento

em tecnologia. A Copy&Print acaba de completar sete

anos e esse período continua com um importante

parceiro desde o início da operação, à linha EFI™

Fiery®, servidores que gerenciam a operação de todas

as impressoras.

Quem comentou o sucesso e a importância dessa

parceria foi Paulo Haddad, profissional com mais de 15

anos de experiência na área de impressão digital e

responsável pela gráfica rápida da Kalunga, desde a

implantação do projeto. "Todas as nossas máquinas são

controladas por servidores Fiery. Isso garante que em

qualquer unidade, ou equipamento, a qualidade do

serviço seguirá um padrão tanto em termos de definição,

núcleo, entre outras características. Essa padronização

é muito importante, principalmente para que possamos

trabalhar em rede", comentou Haddad. O executivo

explica que o Copy&Print opera com diversos softwares

da linha Fiery, como o Fiery Impose, que é um software

de imposição de PDF, e o Fiery Color Profiler Suite, um

sistema que oferece funcionalidades integradas de

gerenciamento de núcleo e controle de qualidade para

sistemas de impressão.

Mais das ferramentas oferecidas pela linha Fiery,

aquela que integra ou pacote adicional sem custo, está

se tornando uma das favoritas do executivo responsável

pelos gráficos rápidos do Kalunga: ele ou EFI IQ™

Dashboard. Com a ferramenta, é possível ter uma visão

rápida do status atual das impressoras, oferecendo

métricas de produção importantes para a tomada de

decisões que impactam no volume e na lucratividade.

"Estamos usando o EFI IQ há pouco mais de um ano e

ele tem sido muito importante em nossas operações",

garantiu Haddad.

Para o executivo, o EFI IQ oferece um novo ângulo

de análise dentro da empresa. "Antes nós olhávamos

pontualmente você dava pela loja. Agora vamos ter a

possibilidade de gestão remota e unificada de todas as

lojas, controlando cada máquina, comparando

equipamentos, imprimindo perfis entre lojas e, em breve,

evoluiremos o nosso controlo de stock de papel e

consumíveis."

A parceria da Kalunga com a EFI Fiery promete ser

ainda mais importante, devido ao grande projeto de

expansão do segmento Copy&Print, que visa estar

presente em todas as lojas do grupo no médio e longo

prazo. "Operando em lugares diferentes e cada vez mais

distantes, precisamos de sistemas que garantam

informações em tempo real e padronização dos serviços

que oferecemos aos nossos clientes. Este é o ponto

decisivo para o sucesso do nosso negócio".

"O EFI IQ mudou muito a nossa forma de gestão.

Sua implementação aconteceu durante a pandemia, e

ainda é mais importante. Antes a gestão era feita no

local, agora, em qualquer lugar, temos uma visão on-line

de todas as máquinas, melhorando a eficiência da rede

e o controle de todo o processo. Temos até ideias para

implementar melhorias no nosso controle de estoque

nas lojas com base nas informações obtidas como QI",

diz Haddad. A responsabilidade pelo Copy&Print

completo: "A implementação desta solução foi muito

simples e nós mesmos a fizemos. Posso garantir que

qualquer gráfico que você queira implementar ou IQ terá

um processo tranquilo, além da versão inicial gratuita

sobre a qual você aprendeu muito."

Com o IQ Dashboard é possível obter:

l Número total de trabalhos impressos, incluindo

impressos em núcleos e em preto e branco

l Status de cada impressora

l Visualização do dispositivo específico para sua função

na empresa

l Detalhes de dois consumíveis para cada impressora

l Configuração de dois dispositivos

As versões gratuita e paga do aplicativo EFI IQ estão
disponíveis em https://www.efi.com/pt-br/products/efi-
iq/for-cutsheet-users/overview/

Kalunga aposta no crescimento

do Copy&Print com suporte de

software da linha EFI Fiery

Paulo Haddad.
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U
ma das metas da Ricoh

para o centenário de

sua fundação em 2036

é contribuir para

promover "a realização

por meio do trabalho". Este

conceito impulsiona uma série de

ações específicas focadas em

inovar o papel de seus

colaboradores na empresa,

fortalecendo o senso de realização

em suas vidas diárias - o que é um

fator importante para ajudar a criar

uma sociedade melhor. 

O atingimento desta meta

passa por ações como fornecer e

promover o uso de tecnologia e

serviços digitais para que os

colaboradores possam ser

produtivos e criativos ao mesmo

tempo. E, do lado da gestão

organizacional, apostar em novos estilos de trabalho

que personalizem a experiência e o relacionamento do

colaborador com a empresa a fim de ter um melhor

equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional.  

Neste contexto, a Ricoh América Latina anuncia a

expansão de um projeto piloto que começou no ano

passado, no qual a semana de quatro dias úteis de

trabalho foi implementada em duas de suas operações.

Esta fase teve início em 1º de julho de 2022, durará

inicialmente dois meses consecutivos (entre julho e

março de 2023, em períodos diferentes em cada país)

e envolverá todos os 14 países onde a empresa tem

operações na região. No Brasil, o teste será feito nos

meses de dezembro deste ano e janeiro do ano que

vem.

Com relação à implementação deste modelo e a fim

de manter o alto nível de atendimento ao cliente, o dia

de folga será rotacionado por pessoa e conforme o tipo

de atividade exercida; para alguns será sexta-feira e

para outros segunda-feira. Antes e depois destes dois

meses do projeto, a direção da empresa avaliará e

medirá indicadores relacionados à produtividade,

equilíbrio, saúde, impacto na organização, entre outros,

a fim de decidir como continuar com este conceito no

futuro.   

Os colaboradores da Ricoh na

região da América Latina

trabalharão quatro dias por

semana sem aumento do horário

de trabalho diário e com o mesmo

salário. Este compromisso

inovador com novos estilos de

trabalho se soma aos múltiplos

benefícios atualmente disponíveis

para os colaboradores da

empresa, tais como trabalho

híbrido, benefícios superiores,

treinamento, entre outros. 

"Estamos muito orgulhosos de

ser a primeira região do mundo

onde a Ricoh tem presença a

viabilizar o conceito de 4 Dias de

Trabalho, seguindo nossa visão

de 'realização através do

trabalho'. Esta abordagem

centrada nas pessoas está

impulsionando a evolução de vários aspectos da

empresa: espaços digitais e físicos, processos e

cultura. Para conseguir isso, é essencial uma estreita

colaboração entre todos os departamentos da

empresa", explica Lorna Hernandez, Vice-Presidenta

de Recursos Humanos da Ricoh América Latina.

Ao possibilitar este conceito, a Ricoh se une a uma

série de empresas multinacionais que alcançaram

resultados positivos em produtividade, inovação e

bem-estar de capital humano. Recentemente, foi

publicado um estudo do governo islandês no qual, de

2015 a 2019, o país nórdico realizou testes em larga

escala de uma semana de trabalho reduzida a uma

faixa de 35-36 horas sem redução de salário. Este

relatório concluiu que, com esta redução, as pessoas

são mais felizes, mais saudáveis e mais produtivas.

"A transformação dentro das empresas não é mais

uma opção para o crescimento sustentável e o

desenvolvimento de uma sociedade melhor para todos.

Na Ricoh América Latina estamos comprometidos em

acelerar esses processos e possibilitar ações para que

as pessoas na empresa tenham as ferramentas para

se tornarem verdadeiros agentes de mudança em suas

famílias e comunidades", conclui Diego Império,

Presidente e CEO da Ricoh América Latina.  

Ricoh América Latina anuncia projeto

piloto de 4 dias de trabalho semanal para

seus colaboradores na região 

Diego Império, Presidente e CEO da Ricoh
América Latina.  



A
pós três meses no cargo, o novo CEO da em-

presa alemã compartilha suas primeiras im-

pressões após o final do ano fiscal de

2021/22. Ludwin Monz olha para o futuro com

positividade e determinação. "Estou fascina-

do com as enormes capacidades que a empresa tem e

tudo o que ela pode oferecer."

Qual é a sua primeira impressão dele depois de qua-
se três meses como CEO da Heidelberg?

Minha primeira impressão é muito positiva. Desde

que comecei, vi uma coisa em particular que é comum

em todos os meus colegas: grande entusiasmo pela

empresa e uma grande paixão por impressão e tecnolo-

gia. Em todos os departamentos e unidades que visitei

até agora, tenho visto uma grande vontade e vontade de

trabalhar duro e fazer a empresa ter sucesso. Isso soa

fantástico para mim. Por parte dos clientes, também ten-

ho visto um alto nível de lealdade para com a empresa

e a marca Heidelberg.

Quais você acha que são os pontos fortes de Heidel-
berg agora?

Estou fascinado com as enormes capacidades que a

empresa possui e tudo o que ela pode oferecer: por um

lado, há um grande conhecimento tecnológico e, por ou-

tro, uma profunda compreensão das aplicações para

impressão, o que explicaria o impacto que a Heidelberg

teve com seus produtos no mercado.

Por outro lado, temos grande criatividade, o que nos

permite estabelecer nossas atividades em novos cam-

pos e aproveitar novas oportunidades. Do meu ponto de

vista, a empresa tem um grande potencial, e gostaria de

poder aproveitá-lo junto com o restante da equipe.

Quais você acha que são os maiores desafios que a
empresa vai enfrentar?

A natureza e a dinâmica do nosso principal mercado

trazem desafios. Impulsionados pela digitalização, vive-

mos uma mudança profunda que resultou na estag-

nação de alguns segmentos de mercado, enquanto ou-

tros se beneficiaram e cresceram. Além disso, temos

fortes concorrentes em impressão offset e digital, mas

continuamos a lidar com ambas as áreas de forma in-

tensiva.

Temos que ver as mudanças no setor gráfico e em

todos os processos associados como uma oportunidade

para transformá-lo e moldá-lo com novas ideias e usá-lo

para expandir ainda mais nosso portfólio. Para mim, a

visão de longo prazo é fundamental, e queremos base-

ar nossa estratégia no fortalecimento do nosso core bu-

siness para nos abrirmos a novas oportunidades de

negócios.

Qual você acha que é o maior potencial da Heidel-
berg quando se trata de gerar valor agregado no futuro?

Nossa tarefa na Heidelberg agora é continuar cons-

tantemente o realinhamento em todas as áreas da em-

presa. Vejo grande força e habilidade tanto no campo da

engenharia mecânica quanto em outras disciplinas rela-

cionadas, como eletrônica e desenvolvimento de soft-

ware. Sou a favor de uma visão de futuro orientada pa-

ra o desenvolvimento para Heidelberg. Esta é a razão

pela qual estou convencido de que seremos capazes de

gerar valor sustentável para nossos acionistas. Ao usar

nossos recursos em nosso negócio principal, podere-

mos gerar um crescimento consistente e, por sua vez,

usá-lo em nosso benefício para expandir para outros

mercados de tecnologia adjacentes.

Para mim, o foco deve estar principalmente em três

elementos: Primeiro, em nossos funcionários, porque

eles constituem a Heidelberg. Minha principal prioridade

é trabalhar em como a Heidelberg deve ser no futuro e

criar uma cultura global que abrace inovação e excelen-

te atendimento ao cliente, que é o que, no final, torna a

empresa atraente. Em segundo lugar, devemos nos

concentrar em nossos clientes. Queremos entender de-

talhadamente os desafios e oportunidades de nossos

clientes e contribuir para o sucesso deles com nossos

produtos e serviços.

Por último, mas não menos importante, queremos

nos concentrar em nossos acionistas. Queremos recon-

quistar a confiança com uma estratégia sustentável que

crie valor usando nosso amplo conhecimento para abor-

dar novos mercados com continuidade e consistência

em nossas ações. Só assim podemos avançar.
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Dr. 
Ludwin
Monz 

CEO da Heidelberg
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C
omo os convertedores de embalagens

podem ajudar os donos de marca a

venderem mais a partir de uma boa

impressão? E principalmente, como este

resultado positivo pode ser alcançado

considerando todos os players da cadeia, da geração do

arquivo até chegar à gondola no ponto de venda (PDV)?

Estes foram os principais assuntos discutidos nos dois

dias do evento organizado pela Clicheria Blumenau

(www.clicheriablumenau.com.br) nas novas instalações

da DuPont, em Alphaville (SP).

Segundo Cristiane Lopes Oliveira, Senior Packaging

Specialist da Nestlé, é preciso colocar o consumidor no

centro de todas as etapas, a partir de pesquisas de

mercado, se possível nos níveis global e regional. Na

Nestlé este desafio é vencido a partir de um processo de

inovação acelerada que tem como base um roadmap

bastante abrangente da embalagem. "O design da

embalagem é olhado como uma estratégia a ser

aplicada de forma consistente e em sintonia com as

especificidades dos vários mercados." 

Desta forma, há tempos a Nestlé adotou a estratégia

de produtos como nome e sobrenome, por exemplo,

Leite Moça da Nestlé. "Isto porque a identidade da

marca é fundamental e deve ser protegida em todas as

etapas; ela cria a conexão com o consumidor e ajuda a

construir marcas icônicas. Construimos marcas olhando

para as diferentes necessidades do produto e possíveis

aplicações do sensorial  ao branding e à embalagem." 

Em todo este processo de criação de marcas

vencedoras, o trabalho colaborativo com os

fornecedores, inclusive da cadeia gráfica, é fundamental.

"A melhor precisão das fotos e a consistência das cores,

por exemplo, são fundamentais para garantir o sucesso

da marca e conectá-la e engajá-la com o consumidor

final do PDV."

Nesta linha, Núria Piai Nava, Gerente de Trade

Marketing na Nivea (Beiersdorf), com foco na área de

Merchandising, Treinamentos e Novos Projetos reforçou

a importância de apresentar as etapas de

desenvolvimento das embalagens, do ponto de vista da

indústria, focando no desempenho final na loja. "O

primeiro momento da verdade da embalagem/produto é

na gôndola em contato com o consumidor. Mas como

capturar esta atenção é o desafio de todos os elos da

cadeia", defende. 

Segundo ela, é importante envolver o convertedor

desde o planejamento e em todas as etapas posteriores

do projeto. O fornecedor tem que parar de ser

fornecedor e ser parceiro pois tem equipe e recursos

que podem agregar muito ao processo. Ele tem uma

experiência que leva à otimização do desenvolvimento e

que culmina em eficiência e economia. "O convertedor

não é apenas a máquina que imprime a embalagem; ele

é o cérebro que calcula a otimização das máquinas e

tintas para melhor aproveitamento do processo. E de

nada adianta acelerar o processo se a execução for

ruim."

DuPont recebe Clicheria Blumenau e seus

convidados em eventos na nova sede
Em 2 dias intensos de troca de conhecimento, cerca de 80 profissionais, representando os convertedores de embalagem
e os donos de marca, participaram das apresentações híbridas (online e off-line) e visitaram as novas instalações da
DuPont. Em foco, o consumidor final como centro das estratégicas e a importância da integração dos elos da cadeia. 
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MUITO ALÉM DA EMBALAGEM

Fabio Mestriner, professor da ESPM, especialista em
design e inteligência de embalagem e consultor da
DuPont, lembra que 80% dos produtos existentes têm
embalagem e mais de 90% deles não têm verba de
marketing, ou seja, a embalagem é o ponto de contato,
de conversa e de convencimento do consumidor final. "É
importante lembrar ainda que a embalagem existe para
atender às necessidades e anseios dos consumidores e
que a sociedade evolui com a embalagem. Portanto, a
embalagem não está ligada ao consumo; sua principal
função é suportar a vida humana." 

Outra boa notícia dada por Mestriner é que no futuro
haverá mais embalagem e quem está no negócio da
embalagem está num negócio que tem futuro. Mas para
preparar-se para este futuro é preciso acompanhar todo
o movimento da sociedade. O faturamento do setor está
avaliado hoje em R$ 116 bilhões e com um potencial de
crescimento expressivo. "E a marca que chegar com
uma embalagem bonita e bem impressa tem chance de
competir com todos, inclusive com as grandes.
Lembrando ainda que o consumidor não separa a
embalagem do seu conteúdo (embalagem feia é indício
de produto ruim e vice versa)."

Mestriner lembra ainda que as empresas que
trabalham na cadeia de embalagem não são apenas
fornecedores de insumos, mas parceiros estratégicos do
negócio e esta mentalidade deve prevalecer na relação
desta cadeia complexa e multidisciplinar. 

E completa: "O bom design de embalagem tem
impacto no desempenho do produto no PDV já que a
embalagem faz o produto parecer o que ele pretende
ser. A boa embalagem desencadeia um processo de
fortalecimento da marca e das vendas e ajuda a
empresa a mudar de atitude em relação ao próprio
produto. E é justamente a qualidade da impressão que
mostra a qualidade do design e sabemos que o estado
da arte em impressão flexográfica tem um valor enorme
nesta equação."

Para o também professor e consultor de varejo na
Daymon, Aparecido Borghi, é preciso entender a
simbiose entre a embalagem e o varejo que é
constantemente afetada pelos novos hábitos de
consumo. Ele reforça a ideia de colocar o consumidor no
centro de tudo, lembrando que, especialmente nestes
anos de pandemia, a sistemática das compras e do
comportamento de consumo mudou. 

Algumas marcas têm adotado, inclusive, o modelo
D2C (Direct to Consumer) que implica em acessar o
consumidor diretamente. Bons exemplos são a
lavandeira OMO, as lojas Swift e a Casa Bauducco.
Neste cenário, o varejo contra-ataca criando marcas
próprias que também precisam de um posicionamento
claro. "Mas infelizmente o que ainda se vê no Brasil é a
criação de 'produtos próprios' e não de 'marcas
próprias'. Falta posicionamento, falta trabalhar a marca

como marca!", explica Borghi.
E tudo isso é possível trabalhando a marca e a

embalagem a partir da sinergia entre os elos da cadeia
produtiva. Como? Conhecendo seu consumidor e sua
cadeia e inserindo o fornecedor no processo de
desenvolvimento do produto e da embalagem. São
necessárias alianças estratégicas e cooperação entre os
elos da cadeia produtiva e os convertedores de
diferentes tipos de embalagem. Para Borghi, "a indústria
de embalagem é uma indústria de inovação por
excelência, mas uma inovação, por enquanto, forçada".

NOVAS FERRAMENTAS DIGITAIS E MUITA EXPERIÊNCIA
FAZEM A DIFERENÇA

O evento não poderia deixar de ouvir, além dos
donos de marca e especialistas do setor, os
convertedores de embalagem, como a Gualapack; a
própria Clicheria Blumenau; a DuPont, como fornecedora
das chapas flexográficas Cyrel®; e a LinkFlow Sistemas,
desenvolvedor de soluções digitais para o melhor
gerenciamento das várias etapas do processo.

Em suas apresentações todos mostraram um senso
comum: a flexografia é um sistema de impressão
altamente competitivo e eficiente, e que garante alta
qualidade para os trabalhos. Diego Souza, consultor de
Serviços Técnicos de DuPont™ Cyrel® Solutions, foi
além e demonstrou que a flexografia também se mostra
mais sustentável que a rotogravura. 

Uma Análise de Ciclo de Vida (ACV) conduzida pela
DuPont, mostrou que no comparativo flexografia X
rotogravura e processo térmico digital de gravação de
chapas Cyrel® FAST X processo tradicional com
solvente, a impressão flexográfica continua sendo mais
vantajosa do ponto de vista ambiental. A flexografia
consome 46% menos energia não renovável que a
rotogravura e reduz em cerca de 51% o potencial de
aquecimento global. O estudo mostra ainda que o
processamento térmico digital das chapas flexográficas é
mais eficiente, tendo 38% menos impacto no
aquecimento global e reduzindo em 56% o consumo de
recursos.

E para tornar todo o processo produtivo ainda mais
eficiente, ferramentas digitais que gerenciam as várias
etapas e promovem a interface entre os elos da cadeia
são uma opção oferecida pela LinkFlow Sistemas. "O
sistema vai ao encontro de uma forte tendência de
padronização da comunicação entre os donos de marca
e os convertedores", pontua Alexsandro Pires.

A Clicheria Blumenau, falou sobre o avanço
tecnológico da flexografia  e do  altíssimo nível de
qualidade que é oferecido hoje, reforçando ainda que a
capacidade de entrega deste sistema de impressão
segue evoluindo a cada dia. "A Pré Impressão é peça
chave na elaboração das artes que serão impressas pelo
convertedor" comentou Rafael Rovigo, Gerente
Comercial da Clicheria Blumenau.
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A
FuturePrint, a feira de

tecnologias e soluções

para os mercados de

serigrafia, impressão

digital e comunicação

visual, realizada de 20 a 23 de

julho, no Expo Center Norte, em

São Paulo (SP), encerrou a

edição 2022 superando as expectativas dos visitantes

e dos expositores, em seu retorno ao presencial. As

atrações interativas com o público, o expressivo

número de visitantes qualificados com intenção de

compra e o volume de negócios deram um tom positivo

ao evento. 

Passaram pelos quatro dias de feira mais de 40 mil

pessoas, que conferiram atrações como o Serigrafia em

Ação, o Sublimação em Ação, o Circuito de Impressão

Digital Têxtil, a Sala de Crédito e o Sebrae Móvel, além

dos fóruns FuturePrint e Future Têxtil.

A Diretora do evento, Liliane Bortoluci, destacou que,

apesar das dificuldades enfrentadas durante a

pandemia, os mercados que a feira representa

demonstraram sua força e o cenário positivo que tem

por vir daqui pra frente. "Ano com Copa do Mundo e

Eleição promete ser muito positivo e de retomada do

setor", destacou.

"A FuturePrint sempre foi de extrema importância e

continua muito relevante. Mesmo com os

acontecimentos cada vez mais digitais, o brasileiro

precisa ainda desse contato próximo, ele quer conhecer

de perto as soluções e conversar com fornecedores. A

excelente reputação do evento faz a diferença, não só

sob o prisma institucional, mas também para gerar e

estimular os negócios", destacou o Presidente da

Roland DG no Brasil, Anderson Clayton.

O Gerente Comercial da Wiprime, Marcelo Tanaka,

ressaltou que, diferente das outras feiras do setor, na

FuturePrint as pessoas vieram mais focadas em fechar

negócio. "Dos equipamentos que nós trouxemos pra

expor, a maior parte foi comercializada. A volta ao

presencial nos surpreendeu

positivamente, com um público

pronto para fazer parcerias e

comprar".

"Sensacional" foi o termo

utilizado pelo Gerente Nacional de

Vendas da Serilon, Geverson

Freitas, empresa distribuidora

autorizada da HP no Brasil. "Todos estavam esperando

o grande retorno da feira FuturePrint, porque é a melhor

feira do segmento. Para nós foi sensacional, muitos

negócios fechados desde o primeiro dia, com a

presença de decisores, empresas de outros estados". 

O Gerente de Marketing da Gênesis, Leonardo Ishii,

falou sobre a percepção para a empresa, que além de

expositora também participou das atrações "Serigrafia e

Ação" e "Sublimação em Ação", que segundo ele teve

os seus dias lotados, com muita gente procurando

conhecimento. 

"O conceito do projeto deu muito certo, que foi o de

trazer empresas unidas, mesmo sendo concorrentes,

para disponibilizar conhecimento para o público,

principalmente as novidades. Como estávamos há dois

anos sem feira, 'acumulamos' algumas novidades e

lançamos tudo na feira". Ele acrescenta ainda que

percebeu a vinda de muitas pessoas de fora de São

Paulo em busca de inovação, negócios e networking.

FUTUREPRINT 2023: CONTAGEM REGRESSIVA

A FuturePrint 2023 já está em contagem regressiva

para a sua realização. Segundo Liliane, a próxima

edição contará com ainda mais novidades, lançamentos

e astral positivo. "Definitivamente 'viramos a página' e

estamos em um mundo mais estável. No ano que vem

vamos trazer máquinas cada vez mais precisas, as mais

atuais tecnologias e atrações ainda melhores.  Nosso

objetivo é o de oferecer sempre os principais

lançamentos e novidades. A FuturePrint tem o que há

de melhor no mundo, com marcas globais e não perde

em nada para nenhuma feira do exterior", afirmou.  

FuturePrint encerra edição 2022 superando as

expectativas dos expositores e visitantes
O evento para os setores de serigrafia, sign, sublimação e impressão digital têxtil



http://linktr.ee/todaytec


A
Actega, fabricante de revesti-

mentos especiais, tintas,

adesivos e vedantes pa-

ra a indústria de im-

pressão e embalagem,

implementou novas estratégias e

compromissos para atuar de for-

ma mais sustentável e contribuir

para um futuro mais sustentável

para a indústria.

A empresa desenvolve e adere a

estratégias exigentes, investe em suas

instalações e em P&D e colabora em escala global para atingir es-

se objetivo. Os últimos avanços alcançados foram o lançamento

de inúmeras e bem sucedidas iniciativas locais, a obtenção de no-

vas certificações ambientais e a aplicação de um conjunto de no-

vas táticas que os ajudarão na implementação da economia circu-

lar.

"A indústria deve caminhar para o uso de matérias-primas mais

sustentáveis se quisermos combater as mudanças climáticas", ex-

plica Benjamin Lux, diretor de Tecnologia da ACTEGA. "Precisa-

mos transformar a cultura de 'jogar fora' de nossas economias glo-

bais e nos perguntar como queremos gerenciar recursos, fabricar

e usar produtos e o que pretendemos fazer a seguir com materiais.

WCom isso em mente, detalhamos e implementamos 5 estratégias

poderosas para levar a empresa e seus produtos a um modelo de

economia circular".

Enfocus lança a

atualização da

primavera de

2022 do Switch

A Enfocus, uma empresa de controle de
qualidade de PDF e fluxo de trabalho
automatizado para o setor de design
gráfico, lançou uma atualização de
primavera de 2022 para o Switch, seu
software de automação.
Esta atualização, gratuita para todos os
clientes com manutenção atual, contém
toda uma série de novas funções,
melhorias na experiência do usuário e
correções de bugs, o que consolida a
plataforma como referência em
automação de fluxo de trabalho. O Switch
agora oferece suporte a expressões de
script Node.js (funciona com a versão 16)
e oferece suporte nativo a JSON,
garantindo fácil integração com APIs
RESTful modernas. Muitos outros novos
recursos também foram adicionados ao
elemento Update Job Information,
permitindo que o usuário defina o estágio
do fluxo e até cinco campos
personalizados.
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Actega aumenta seu

compromisso com a

sustentabilidade
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B
lumenau é conhecida em todo o Brasil como
uma das cidades com maior influência
germânica em sua cultura e história. A cidade
guarda fortes características europeias,
encantando visitantes por sua arquitetura,

gastronomia, natureza, indústria, pólo tecnológico,
chope gelado e festas. Nas últimas décadas, é notório
que a região se converteu em uma área de intensa e
diversificada atividade industrial - talvez, uma das mais
pujantes da América do Sul, abrigando empresas
nacionais e multinacionais de diversos segmentos.

É nessa rica região que a Grafimax vem atuando
com destaque no setor de rótulos e etiquetas. A
gráfica, que celebra neste ano três décadas de
mercado, iniciou suas atividades no tradicional setor de
tipografia, passando aos poucos para o segmento de
impressão offset e, mais recentemente, investindo
fortemente no mercado de rótulos e etiquetas, no que
se estabilizou e vem colhendo frutos notáveis.

"Entendemos que havia muitas oportunidades no
segmento de rótulos. Além disso, era um mercado em
que poderíamos agregar mais valor ao nosso serviço
por meio de acabamentos especiais, como cold foil,
laminação, verniz serigrafia, entre outros. Como
estamos em uma área fortemente industrial, havia a
demanda", lembra Elimar Reinhold, fundador da
Grafimax. 

O sucesso no mercado de rótulos atendendo
principalmente empresas do ramo de bebidas,
brinquedos, alimentos e plástico fez com que a
Grafimax expandisse seu parque produtivo, investindo
em equipamentos de flexografia convencional. Porém,
com o crescimento da demanda por tiragens menores
e aplicações especiais (como personalização), abriu-se
espaço para se investir na tecnologia digital.

"Pesquisamos várias marcas fazendo testes de
qualidade. Os equipamentos ofereciam boa qualidade,
mas a Durst se diferenciou", diz Elimar, explicando os
motivos de se investir na Tau 330 RSC, a primeira da
região sul do Brasil. "É um equipamento que nos
permitirá não apenas atender esse volume de médias
e pequenas tiragens com qualidade, mas também nos
dará segurança para ampliarmos os segmentos para
áreas em que ainda não temos muito volume, como
cosméticos, farmacêutico, entre outros."

Juntamente com a Tau 330 RSC, a empresa
também investiu em um sistema de corte a laser para
agilizar a produção. 

Além disso, Elimar destaca a estrutura da Durst no
Brasil como um importante fator de decisão. "Além da
equipe comercial, a Durst possui sólida estrutura no
país, com estoque de peças, consumíveis, equipe
técnica e laboratório para reparos de cabeças de
impressão", ressalta.

Grafimax

celebra 30

anos de

mercado com

instalação

pioneira da

tecnologia

Durst Tau no

sul do país



A Solimar Systems, fornecedora de soluções de

software de fluxo de trabalho de produção de

impressão e comunicações digitais, apresentou

hoje a versão mais recente de sua solução de

reengenharia de documentos Rubika. O Rubika 4.4

apresenta uma experiência de usuário aprimorada

e mais eficiência de fluxo de trabalho em seu

núcleo, permitindo que os clientes agilizem as

implantações e obtenham economias significativas

em seus negócios.

A Rubika é reconhecida por agregar valor a docu-

mentos existentes com um conjunto modular de re-

cursos de reengenharia de documentos pós-compo-

sição que maximizam descontos postais, adicionam

códigos de barras para controle de inserção, modifi-

cam acabamento, automatizam o balanceamento de

carga de documentos, dispositivos e permitem fluxos

de trabalho de papel branco. A Rubika faz parte da

plataforma Química da Solimar, integrada a outras

soluções de fluxo de trabalho e otimização de dados,

aprimoramento de documentos e rastreamento de

trabalhos.
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M
iraclon, o lar

das KODAK

FLEXCEL

Solutions, deu

reconhecimento

aos seus melhores parceiros

de canal por seus esforços

nas áreas técnica, de vendas

e de marketing na primeira

iteração do seu Programa

Channel Partner Awards,

lançado este mês. O sistema

de pontuação para a premiação avaliou o desempenho

da empresa nas vendas e as iniciativas de

desenvolvimento de mercado em todas as áreas dos

setores técnico, comercial, e de marketing, o que fez da

DigiPrint Technologies do Paquistão a primeira empresa a

levar para casa o título de vencedora do Global Channel

Partner Award por seu forte desempenho em 2021. 

A Miraclon também

anunciou seus melhores

parceiros de canal em cada

território regional:

l Vencedor na Região do

Pacífico Asiático: Kamitani,

Japan

l Segundo lugar na Região

do Pacífico Asiático: C Illies

& Co, Thailand

l Vencedor na Região

EAMER: GED, Bulgaria

l Segundo lugar na Região EAMER: Dereli Graphics,

Turkey

l Vencedor na Região da América Latina: Maryna S.A.,

Argentina

l Segundo lugar na Região da América Latina:

Proveedora Grafica GX, Mexico

Miraclon
Inauguração do Programa Channel Partner Awards

Solimar apresenta Rubika 4.4
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Grupo Agfa-

Gevaert fecha

aquisição da Inca

Digital Printers
O Grupo Agfa-Gevaert concluiu a

aquisição da Inca Digital Printers,

anunciada em 20 de abril. Esta aquisição

é um passo importante para atingir as

ambiciosas metas de crescimento da Agfa

e fortalece a posição do Grupo nos

mercados de sinalização e display e

impressão industrial.

A aquisição abrange o portfólio de

impressoras multi-pass de alta velocidade

da empresa, incluindo uma forte

organização de serviços, uma linha

recém-projetada de impressoras de

passagem única para várias aplicações de

embalagem, bem como um

desenvolvimento conjunto de um

mecanismo de impressão on-line

personalizado em colaboração com o

fabricante BHS.*

Brett Martin

anuncia que a

fabricante global de

equipamentos de

corte, Summa, tornou-

se seu mais recente

parceiro aprovado

após testes no centro

de demonstração da

Summa na Bélgica.

Uma ampla gama de

produtos Brett Martin,

incluindo os materiais

Foamalux, Marcryl FS,

Marpet-g FS e Marlon FS, foram testados com

sucesso na mesa plana da série F da Summa.

As fresas da série Summa F estão disponíveis

em diferentes tamanhos de mesa e com diferentes

opções de módulos e

ferramentas. O

material da Brett

Martin foi testado com

o módulo roteador

padrão e o módulo

roteador HF (alta

frequência), que pode

ser especificado em

conjunto com qualquer

um dos tamanhos de

mesa. Durante testes

extensivos, ambos os

módulos de roteador

tiveram um bom desempenho com uma ampla

variedade de substratos rígidos Brett Martin, todos

os quais são escolhas ideais para aplicações de

sinalização e exibição.

EFI adquire Inèdit

Software
A Electronics For Imaging adquiriu a Inèdit Software,

uma desenvolvedora com sede em Barcelona de

processamento de imagens raster (RIP) e software

relacionado à impressão têxtil digital industrial. A

aquisição promove a estratégia da EFI de acelerar a

transformação digital na impressão industrial por meio

de investimentos direcionados para aprimorar a

presença e os recursos da empresa em papelão

ondulado e embalagens, gráficos de exibição, têxteis e

aplicações/decoração de materiais de construção. A

Inèdit fará parte do negócio têxtil da Reggiani.

O produto neoStamp da Inèdit é uma solução de

referência reconhecida para RIPs em impressão digital

têxtil. O portfólio de produtos da Inèdit inclui soluções

de fluxo de trabalho altamente avançadas e

comprovadas para perfis têxteis, calibração, integração

de design e muito mais. A tecnologia RIP da Inèdit está

presente em toda a indústria têxtil mundial e é um RIP

líder usado nas impressoras digitais da EFI Reggiani e

outras marcas de impressoras têxteis industriais

digitais. Ao tornar-se parte da EFI Reggiani, a Inèdit

continuará a oferecer suporte a produtos de uma ampla

variedade de impressoras digitais.

Summa ingressa no programa de parceiros

aprovados de Brett Martin
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F
undada há 23 anos em São Paulo, a

Promopress possui forte atuação no

segmento promocional, em uma tradição

construída primeiramente a partir da

qualidade de impressão e atendimento com

a tecnologia offset, e, mais recentemente, há cinco

anos, com a impressão digital.

Com a queda das tiragens e diversificação dos

tipos de impressos, a empresa notou a necessidade

de expandir e diversificar seu parque tecnológico e,

nesse quesito, a parceira escolhida foi a Konica

Minolta.

"Na época, há cinco anos, a AccurioPress C6100

era lançamento e optamos pelo que havia de melhor

no período", destaca Felipe Felix, coordenador

comercial da Promopress. "Logo em seguida, tivemos

a necessidade de adquirir um segundo modelo

AccurioPress C6100 para atender à demanda por

impressos feitos em digital, já que, com os

equipamentos, ganhamos em agilidade e pudemos

entregar alta qualidade, com o prazo que

precisávamos."

Contudo, mesmo com os investimentos em

tecnologia digital, o mercado seguiu apresentando

seus desafios. 

Hoje, a Promopress possui, além de sua sede na

Avenida Guilherme Cotching, uma unidade com o

perfil de gráfica rápida na Av. Paulista (para onde foi

deslocada uma das AccurioPress C6100).  

"Precisávamos de mais opções para imprimir em

termos de gramaturas e, também, de formatos.

Quando conhecemos a AccurioPress C14000,

decidimos investir", segue Felipe.

Segundo o coordenador comercial, a AccurioPress

C14000 chegou à Promopress agregando ainda mais

qualidade de impressão com diferenciais importantes,

como a gramatura de até 450 g/m2, e, ainda, a

possibilidade de imprimir diretamente na gaveta em

formato banner, permitindo mais flexibilidade na

produção em folhas longas frente e verso para, por

exemplo, a confecção de folders e catálogos. Em um

mês de funcionamento, o equipamento já imprimiu

cerca de 400 mil impressos com diferenciais como

automação e estabilidade de cor e imagem. 

"Temos que sempre procurar diferenciação. A

AccurioPress C14000 vai ao encontro da filosofia da

Promopress, que é oferecer prazo e qualidade",

prossegue Felipe, destacando também o

atendimento prestado pela Konica Minolta. "A venda

não termina na aquisição de um equipamento. Pelo

contrário, ela começa. Ao longo de todos esses anos,

o Renato Piratininga e a Konica Minolta foram

parceiros, nos atendendo não apenas

comercialmente, mas também no suporte e na

parceria para que desenvolvêssemos nosso setor de

impressão digital."

Felipe Felix, coordenador comercial da Promopress.

Promopress expande seu parque

tecnológico com AccurioPress C14000
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A
AlphaGraphics
Bela Vista, de
São Paulo,
anunciou a
aquisição da

AccurioPress C14000,
novo modelo de alta
produtividade em
impressão digital que a
Konica Minolta está
trazendo para o Brasil e
que foi um dos destaques
na última ExpoPrint Latin
America.

Focando no aumento
de produtividade e
diversificação de
mercados, a empresa passa por um crescimento
acelerado nos volumes de trabalho, sobretudo, no
pós-pandemia. O equipamento, com velocidade de
140 páginas/minuto e resolução de 1200x1200 dpi,
chega para agregar qualidade e performance ao fluxo
de produção.

"Isso, aliado ao relacionamento de confiança que
construímos nessa parceria com a Konica Minolta",
acrescenta Paulo Hideo Kikuchi, sócio-proprietário da
AlphaGraphics Bela Vista. "Sempre fomos bem
atendidos, com destaque ao time comercial, na figura
do Renato Piratininga, e técnico, representado pelo
Marcos Carvalho, além do corpo diretivo, como o
Taka-san (Sr. Takahito Mitsuhashi, Chairman & CEO
da Konica Minolta Business Solutions do Brasil) e do
Ronaldo Arakaki (Presidente & COO da empresa)."

Paulo Hideo destaca, ainda, aspectos técnicos da
AccurioPress C14000 que foram decisivos para o

investimento. "É
um equipamento
muito confiável",
diz. "Destaco
itens como a
gaveta para
formato 33x90
cm, impressão
frente e verso
automática e
possiblidade de
se trabalhar com
gramaturas de
até 450g/m2.  

A equipe da
AlphaGraphics

Bela Vista recebeu a visita dos executivos Sr. Tatsuya
Abe, Executive Officer & COO da Marubeni, e o Sr.
Katsuya Tokunaga, Presidente da Konica Minolta
Business Solutions do México. Eles vieram do Japão e
aproveitaram para conhecer a estrutura da empresa e
a nova instalação da AccurioPress C14000.

Na ocasião, os executivos estiveram
acompanhados pelos Srs. Takahito Mitsuhashi
(Chairman & CEO da Konica Minolta Business
Solutions do Brasil), Ronaldo Arakaki (Presidente &
COO), Hiromu Nishiwaki (Vice-Presidente & CFO),
Kenji Matsubara (Diretor & CSO da filial brasileira),
William Espinelli (Gerente Nacional de Vendas
Diretas) e Renato Piratininga (Executivo de Vendas).

Representando a AlphaGraphics Bela Vista,
estiveram presentes, além de Paulo Hideo, os sócios-
proprietários da empresa Eliana Restoy, Rogério Alves
e Ricardo Assunção. 

AlphaGraphics Bela Vista foca na produtividade e

diversificação, e anuncia nova AccurioPress C14000
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A Fujifilm Corporation anunciou a assinatura de

um acordo para adquirir a Unigraphica, um

integrador de sistemas baseado em Liechtenstein

com mais de 37 anos de experiência como

fornecedor de sistemas de impressão a jato de tinta

personalizados. A partir de 1º de julho, a empresa se

tornou uma subsidiária integral da Fujifilm e será

chamada de Fujifilm Unigraphica Ag.

A aquisição marca a expansão para a Europa do

negócio Integrated Inkjet Solutions da Fujifilm, uma

divisão que trabalha em todos os setores para

fornecer soluções para processos de produção de

alto volume usando sistemas integrados de

impressão a jato de tinta. Os produtos e tecnologias

do sistema de jato de tinta da Fujifilm, combinados

com a experiência e os recursos de integração da

Unigraphica, fornecerão aos clientes soluções e

suporte líderes de mercado.

E
m 21 de julho de

1992, em

Horizontina (RS),

os sócios

Ademar Roehrs

e Juliane Sartor fundaram

a SR Indústria Gráfica com

uma estrutura de apenas

40 metros quadrados, mas

com um firme propósito:

serem reconhecidos pela

alta qualidade no mercado

gráfico. 

Três décadas depois, a

SR Gráfica segue

superando essa meta, não apenas tornando-se

referência em qualidade de impressão no segmento

comercial  - com a produção de catálogos, folders,

cadernos, revistas e outros itens corporativos - mas

também primando pelo pioneirismo tecnológico para

acompanhar as tendências de mercado.

E foi assim que, em 2017, diante da gradual queda

das tiragens e de uma necessidade crescente de

atender com agilidade clientes para produção de

tiragens menores, a empresa iniciou sua trajetória na

impressão digital.

"Escolhemos a Konica Minolta como marca. Na

época, investimos em uma AccurioPrint C2060L",

lembra Franciel Roehrs, CEO da SR Gráfica. "Conhecer

esse equipamento e ver o

que ele podia oferecer foi

fundamental para nos

ajudar a decidir pelo novo

investimento que faríamos

no final de 2021: a

AccurioPress C6100."

O aumento da

produção em baixa

tiragem e a necessidade

de upgrade tecnológico

motivaram a chegada da

AccurioPress C6100

(instalada em janeiro

deste ano), porém,

Franciel reforça a confiança na marca Konica Minolta

para a tomada de decisão. "Já conhecíamos a empresa

e o equipamento", afirma. Atualmente, o equipamento é

usado na produção de todos os impressos que

demandam tiragens pequenas. Franciel destaca, ainda,

o atendimento e suporte prestado pela autorizada da

tecnologia Konica Minolta na região, a Copyjuí. 

Segundo o CEO da SR Gráfica, que uma vez

calibrada, a AccurioPress C6100 consegue imprimir em

um padrão visual de qualidade muito similar à offset, algo

que ajuda a empresa a se diferenciar. "A qualidade é um

fator importantíssimo. Outros são a precisão no registro,

velocidade e a possibilidade de trabalhar com gramaturas

maiores (no caso da AccurioPress C6100, até 400 g/m2)".

Fujifilm adquire Unigraphica

Franciel Roehrs, CEO da SR Gráfica, ao lado da AccurioPress C6100.

Gráfica com qualidade similar à offset 

com a AccurioPress C6100
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R
iso ComColor GL é uma solução de

impressão a jato de tinta que oferece 165

ppm. A sua elevada produtividade aliada à

sua grande versatilidade, fiabilidade e

qualidade fazem da nova Série GL uma

equipa de alta performance para dar uma resposta

rápida a trabalhos de impressão de elevado volume a

pedido, a um custo de impressão a cores muito

competitivo.

Seu principal diferencial é a tecnologia de impressão

a frio Riso Forcejet, injeção de tinta em alta velocidade,

composta por cabeçotes de impressão em linha fixa

dispostos em paralelo que permitem, aliado ao sistema

preciso de transporte de papel, um processo de

impressão extremamente rápido, confiável e eficiente.

A Série ComColor GL é a escolha ideal para

qualquer ambiente de trabalho sob demanda de alto

volume, garantindo altos níveis de produtividade e

confiabilidade, com durabilidade garantida de 10

milhões de impressões, com manutenção mínima.

Com este lançamento, a Riso incorpora uma solução

que combina produção e impressão a pedido, dando ao

profissional de impressão a resposta para se adaptar às

exigências de um mercado dinâmico que exige grande

versatilidade. Tudo isso a um custo total de propriedade

bastante acessível e com projeção de rentabilidade

imediata.

Também nesta nova série há uma melhoria na

qualidade da imagem fotográfica ao adicionar o tipo

original (novo perfil de cores) e papel tamanho SRA3

como padrão.

O ComColor GL inclui várias opções de alimentação,

empilhamento e acabamento, permitindo uma grande

variedade de suportes e gramaturas de papel, para

centralizar uma ampla gama de trabalhos em um único

equipamento. Também oferece a possibilidade de

trabalhar com o novo controlador EFI Fiery

ComColorExpress FS2100C, desenvolvido

exclusivamente para esta nova série, que maximiza o

desempenho do ComColor GL para trabalhos de dados

variáveis de maior volume e reproduz imagens

impressas com melhor qualidade.

Riso

apresenta a

sua nova

gama

ComColor

GL
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Deana Conyard 

Direção de marketing de produtos da Miraclon
Deana Conyard é a nova diretora de marketing de produtos da Miraclon. Sua responsabilidade

no cargo será assumir a liderança e a atividade da equipe de marketing de produtos globalmente. 

Deana leva para a empresa 20 anos de bagagem no setor gráfico e uma experiência valiosa em

desenvolvimento de proposta de valor de produtos e ROI, bem como em planejamento de

lançamento no mercado para soluções de tecnologia B2B, o que inclui hardware, software,

consumíveis e serviços.

Emma Weston, diretora de marketing da Miraclon, comenta: "Estamos felizes com a chegada

de Deana à família Miraclon. Sua experiência comprovada ajudará a empresa a impulsionar as

soluções que envolvem o valor do produto e as estratégias de crescimento de longo prazo para a Miraclon e nossos

clientes. Tenho certeza de que ela fará uma excelente contribuição à equipe neste momento em que a Miraclon

mantém o foco na estratégia de inovação para permitir aos clientes avançar continuamente na transformação da

tecnologia flexo." 

Deana terá como base a América do Norte e passará a maior parte do tempo trabalhando na sede de inovação

global da Miraclon em Oakdale, Minnesota, nos EUA. 

Alexandre Machado

Novo diretor de Comunicações Gráficas

da Ricoh Brasil 

Janaína Prado

Nova gerente comercial de Office

Services da Ricoh Brasil

A Ricoh Brasil, subsidiária da empresa global

com sede no Japão, tem novo diretor de

Comunicações Gráficas, Alexandre Machado.

Formado em Engenharia Mecânica pela FEI e pós-

graduado em Administração Industrial pela

Fundação Vanzolini, Alexandre tem mais de 24

anos de experiência nas áreas comerciais, de

produtos e de qualidade em empresas como

Heildelberg, HP Indigo e IMI Norgren. A área de

Comunicações Gráficas é responsável pela

comercialização e prestação de serviços de

impressoras de produção e grandes formatos e em

software e hardware para melhorar e transformar

os ambientes de impressão profissional para

organizações de todos os tamanhos, gráficas e

editoras. 

A Ricoh recebe também Janaína Prado, nova

gerente de Office Services, divisão da empresa

dedicada à prestação de serviços completos e

integrados em Tecnologia da Informação --

equipando e apoiando as empresas para

automatização de processos e diminuição de

custos para sua aceleração digital. Formada em

Gestão Comercial, atua em liderança de equipes e

planejamento estratégico há mais de 17 anos,

tendo passado por empresas como WDC Networks

e Asus Brasil.

Ambos os novos executivos responderão

diretamente para o CEO da Ricoh Brasil, Giancarlo

Ghirotti.

Ronaldo Arakaki

Presidente & CEO da Konica Minolta Business

Solutions do Brasil

Patricia Otsuji 

Diretora de Governança Corporativa, Assuntos

Jurídicos, Recursos Humanos e Administração

A Konica Minolta Business Solutions do Brasil anunciou

Ronaldo Arakaki como seu novo Presidente & CEO. Ele

assume a nova posição a partir do mês de setembro de 2022.

Até o mês passado, Arakaki ocupava o posto de Presidente

& COO da empresa e, agora como Chefe

Executivo de Operações (CEO), terá

como missão liderar todo o corpo

executivo da companhia, estando à frente

de áreas como planejamento estratégico,

relacionamento com o mercado e

respondendo pelas principais ações

internas e externas. Inovação sempre foi

seu ponto forte e esta nova empreitada

vai trazer, sobretudo, renovação nesta era

de transformação digital que o mundo

atravessa.

Outra importante mudança na direção

da empresa é a nomeação de Patricia

Otsuji como Diretora de Governança &

Assuntos Jurídicos, Recursos Humanos e

Administração, após 11 anos de atuação

na Konica Minolta. Patricia iniciou sua

trajetória na Konica Minolta no

Departamento de Comunicação e

Marketing, e posteriormente, ocupou posições nas áreas de

Planejamento Estratégico Corporativo (experiência que incluiu

o projeto de expansão na região sul do Brasil), Supply Chain e

Controle de Crédito. Em 2018, foi nomeada Gerente Sênior

dos departamentos de RH, Administração, Jurídico e

Compliance. 



www.liigo.com.br
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E
stamos finalmente
começando a ver grandes
marcas assumindo uma
posição real na
sustentabilidade dos

produtos impressos, especificamente
para embalagens. Houve muito
greenwashing ao longo dos anos, mas
muito menos progresso quando se
trata de obrigações de fornecedores e,
especialmente, para provedores de
serviços de impressão (PSPs). Para os
impressores, isso significa que eles
podem tomar suas próprias decisões
sobre oferecer ou não serviços
relacionados à sustentabilidade.
Talvez seja hora de mudar essa
abordagem.

A Proctor and Gamble (P&G), um
dos maiores fornecedores mundiais
de bens de consumo rápido (FMCG),
exige que toda, sim, toda a polpa de
madeira que a empresa fornece
sejam de origem certificada. Eles
especificam uma das três possibilidades de
certificação. Destes, o Forest Stewardship Council
(FSC) é provavelmente o mais conhecido. O FSC foi
fundado em 1994 para melhorar o manejo florestal e
fornecer certificação de cadeia de custódia para
fornecedores de produtos à base de madeira,
incluindo papel e cartão. O Programa para o Endosso
da Certificação Florestal (PEFC) fornece um serviço
semelhante ao FSC, mas é uma organização guarda-
chuva cujos membros são organismos nacionais de
certificação florestal. É maior em termos de
certificação do que o FSC e inclui órgãos nacionais e
internacionais. A Sustainable Forestry Initiative (SFI)
talvez seja menos conhecida na indústria gráfica, mas
seu sistema de gestão florestal foi projetado para
garantir a saúde e a proteção a longo prazo das
florestas e seus ecossistemas.

A P&G também estabeleceu metas de

sustentabilidade que os PSPs devem
conhecer. Até o final de 2022, toda a

celulose usada para as marcas Family Care da P&G,
que incluem desde produtos para bebês e cuidados
pessoais até cuidados com tecidos, terão 75% de
certificação FSC. No final da década, isso aumentará
para 100%. E a P&G espera que 100% das
embalagens à base de fibra sejam feitas de fibra
reciclada até 2023.

A P&G não está sozinha. A Unilever se
comprometeu a reduzir pela metade a quantidade de
plástico virgem usado em embalagens até 2025,
quando também coletará mais embalagens plásticas
do que vende. As embalagens plásticas também serão
projetadas para reutilização, reciclagem ou
compostagem até então. É hora de impressoras e
conversores de embalagens começarem a refinar
essa mensagem. É hora de os impressores comerciais
começarem a olhar para o futuro.

Grandes marcas exigindo
sustentabilidade

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Eles especificam uma das três
possibilidades de certificação.
Destes, o Forest Stewardship

Council (FSC) é 
provavelmente o mais 

conhecido. O FSC foi fundado
em 1994 para melhorar o 

manejo florestal e fornecer 
certificação de cadeia de 

custódia para fornecedores de
produtos à base de madeira,

incluindo papel e cartão.
A Sustainable Forestry 

Initiative (SFI) talvez seja 
menos conhecida na indústria 

gráfica

Este artigo faz parte da série de histórias Verdigris sobre a compreensão do impacto ambiental da impressão. O Projeto Verdigris é apoiado pe-
la Agfa Graphics (www.agfa.com), Digital Dots (http://digitaldots.org), drupa (www.drupa.com), EFI (www.efi.com), Fespa (www. fespa.com), Kodak
(www.kodak.com/go/sustainability), Mondi (www.mondigroup.com/products), Pragati Offset (www.pragati.com), Ricoh (www.ricoh.com), Shimizu
Printing (www.shzpp.co.jp), Splash PR (www.splashpr.co.uk), Unity Publishing (http://unity-publishing.co.uk) e Xeikon (www.xeikon.com).*
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O
concurso "BetterwithLess -
DesignChallenge 2022" convida designers
de todo o mundo a criarem as embalagens
de lixo zero do futuro. Um júri global de
renomados especialistas em design de

embalagens buscará soluções mais leves, inteligentes e
circulares para algumas das embalagens de consumo
mais comuns. O concurso é organizado por um dos
principais produtores de papelão da Europa, a Metsä
Board, que faz parte do Grupo Metsä.

No futuro, a economia circular guiará todo o
consumo. A necessidade de embalagens continua a
crescer e devemos usar o potencial do design de
maneiras ainda mais inovadoras para respeitar os
recursos do nosso planeta. É preciso reconhecer todo
o ciclo de vida da embalagem, desde seu design
eficiente até sua fácil reciclagem e reutilização
intencional, que se traduz em desperdício zero. É uma
enorme responsabilidade, mas também um brilhante
campo de trabalho para a inovação.

O Desafio de Design "BetterwithLess -
DesignChallenge" convida designers a apresentarem

soluções feitas com materiais recicláveis de fontes
renováveis e incentiva projetos que melhoram a
experiência ao mesmo tempo que reduzem o uso de
recursos e resíduos. O concurso contará com um júri
de classe mundial composto por especialistas em
design de embalagens.

O júri vai premiar os três melhores designers de
embalagens zero resíduos com prémios de 10.000,
3.000 e 2.000 euros. Para os estudantes de design
participantes haverá um prêmio adicional na forma de
um estágio no Centro de Excelência da empresa na
Finlândia. O concurso é encerrado em 1º de dezembro
de 2022.*

O Grupo Cordenons, a histórica empresa
italiana que faz parte do Grupo Fedrigoni,
apresentou uma nova identidade de marca
na Packaging Première. A marca
Cordenons, agora mais fresca e com apelo
moderno, torna-se myCordenons e destaca
a forte ligação com os clientes. De fato, os
clientes estão no centro da missão
myCordenons, como seria de esperar de uma empresa que fez da
personalização sua marca registrada e desenvolveu varios
produtos sob medida para marcas de luxo conhecidas.
"meu" vem antes de cada marca e cada nome de produto que
representa extrema personalização. O mesmo conceito que
norteou o novo site e o novo sampler sustentável, myPowerKit.
Feito quase inteiramente de papel e tecido, myPowerKit consiste
em vários mini-livros dedicados a diferentes gamas de papel que
podem ser reorganizados de acordo com as preferências de cada
um. Cada livro também tem um código QR para se aprofundar nos
recursos da web. A ferramenta abriga três almas: myInstinct, que

reúne a oferta mais icônica e exclusiva de
myCordenon e myAgile, com os produtos mais
clássicos, além de myBespoke, a seção
personalizada. Papéis capazes de inspirar e
abrir a mente também através do som: você
pode ouvir suas músicas graças ao alto-falante
do smartphone que faz parte do myPowerkit,
totalmente feito de papel. Essas três

personalidades muito diversas são retratadas pelo artista italiano
Frankie hi-nrg mc, que compilou três playlists disponíveis no novo
perfil myCordenons do Spotify.
O site também introduz uma nova experiência de marca,
explorando a personalidade dos jornais mais interessantes através
de gráficos e animações feitos em uma nova linguagem muito
distinta: na página inicial, o usuário é guiado por uma história
imaginativa e, em seguida, continuando a navegar, você alcança
as informações mais técnicas sobre o produto. Se o cliente se
inspira em tantas soluções incríveis, ele também pode optar por
desenvolver seu próprio papel personalizado.

Nasce myCordenons, "meu" parceiro
para papéis criativos especiais

Metsä Board organiza o concurso
"BetterwithLess - DesignChallenge
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A
Imprensa Oficial do

Amazonas (ou IOA) é

uma autarquia com

quase 130 anos de

história (foi criada em

1892) responsável pela

publicação do Diário Oficial

(DOE), pela produção de

serviços gráficos e editoriais

para órgãos da administração

pública e pela gestão de

acervos antigos. 

Em 2019, o DOE deixou de

ser impresso fisicamente

migrando para sua versão

totalmente eletrônica, que além

de facilitar o acesso à

informação com mais agilidade

e desburocratização no processo de publicação dos

conteúdos. Mas nem por isso os serviços de

impressão da Imprensa Oficial cessaram - pelo

contrário, a autarquia seguiu imprimindo tanto por

meio de impressoras offset, como também, mais

recentemente, utilizando a tecnologia digital em

parceria com a Konica Minolta.

"De um tempo para cá, a Imprensa Oficial está

mais atualizada após a aquisição das máquinas da

Konica Minolta, que é uma impressora que faz parte

do nosso parque gráfico", disse Thiago Botinelly,

gestor de negócios da IOA. "O investimento em

impressão digital veio da necessidade de criar um

diferencial dentro do mercado.

A implantação da área de

impressão digital, com a

aquisição da AccurioPress

C6100 da Konica Minolta,

pode proporcionar esse

desenvolvimento."

Atualmente, são três

modelos AccurioPress C6100

em operação na IOA - o

primeiro adquirido em 2018 e

outros dois em 2021, onde

realizam impressão de livros,

livretos, digitalização de

edições do Diário Oficial,

adesivos, ventarolas,

cartilhas, cartazes, posters,

credencias, blocos de

anotação, agendas, calendários de mesa e parede,

canetas, sacolas personalizadas, panfletos e folders.

Segundo Thiago, a parceria com a Konica Minolta

se pode destacar é que a empresa, com seu apoio

técnico e acompanhamento próximo à IOA, está

ajudando na modernização contínua do Parque

Gráfico.  "Ainda, vale ressaltar que a companhia,

preocupada com a alta qualidade de seus

equipamentos e serviços, oferece à IOA todo apoio

técnico operacional, contribuindo com a realização da

logística reversa dos insumos de seus equipamentos,

cooperando com um descarte sustentável destes", diz

Thiago. 

Imprensa Oficial do Estado do Amazonas aposta
na Konica Minolta como principal parceira na

impressão digital 



GWS Printing Systems expande sua oferta de

compra e venda de rotativas usadas coldset e

heatset, projetos chave na mão e realocações

de máquinas.

Temos um grande estoque de peças de repo-

sição

disponíveis, incluindo uma boa seleção

de peças "difíceis de encontrar".

Onde nos encontrar:

site:

e-mail:

Telefone:

www.gws.nl
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C
om o tempo, os sistemas ficam desatualizados. Por

si só, isso não é necessariamente um problema. Até

o momento o sistema dá problemas e o suporte não

está mais disponível. Rodi Rotatiedruk, em Diemen,

não quis esperar por esse momento. Portanto, a

empresa substitui o atual sistema de imposição pela

automação do fluxo de trabalho de pré-impressão da

EAE/Wobe.

Rodi Rotatiedruk imprime seus próprios jornais, jornais

locais de outras editoras, mas também um dos títulos mais

prestigiados da Holanda, Het Financieele Dagblad.

Rodi Rotatiedruk e QIPC-EAE não são estranhos. Então,

quando essa situação foi levantada durante um recente evento

WAN-IFRA em Frankfurt, uma conversa se seguiu que

rapidamente deixou claro que as necessidades de Rodi

Rotatiedruk eram mais amplas do que se pensava inicialmente.

Com o investimento no EAE Print 7 para planejamento de

produção e Print Image (Wobe) para automação do fluxo de

trabalho de pré-impressão, haverá mais estabilidade no

ambiente de produção. Também diminui a possibilidade de erro

humano e aumenta a eficiência do processo de trabalho graças

à automação.

Rodi Rotatiedruk é
automatizado com EAE/WOBE
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F
undada em 1978 e cliente de longa data da

Agfa, a FDA Eurostampa Srl é especializada

na impressão a frio de jornais, revistas,

periódicos, manuais, encartes e folhetos

publicitários.

Para melhorar a qualidade de impressão e reduzir o

consumo de tinta, a FDA Eurostampa implementou

recentemente o novo software SolidTune da Agfa, além

da triagem SPIR@L. A empresa italiana de impressão

offset está aproveitando com sucesso essa combinação

de tecnologia exclusiva no fluxo de trabalho da Agfa

Apogee para maximizar sua saída de impressão offset

rotativa e fornecer produtos impressos perfeitos.

SolidTune e SPIR@L fazem parte do revolucionário

programa ECO3 da Agfa para inovação sustentável.

SPIR@L é um método de retícula patenteado que

substitui os padrões de pontos tradicionais por formas

espirais que requerem menos tinta para preencher a

lacuna, resultando em velocidades de impressão mais

altas, excelente qualidade de impressão fina e tempos

de secagem mais longos. O software de otimização de

tinta SolidTune acelera esses benefícios aplicando um

padrão ou máscara aleatório a sólidos, meios-tons e

texto durante o estágio final de renderização para

reduzir ainda mais o consumo de tinta.

Além do SolidTune e SPIR@L, a FDA Eurostampa

aplica a padronização de impressão PressTune da Agfa

e os recursos de gerenciamento de configuração de tinta

InkTune no fluxo de trabalho da Apogee, fazendo uso

total dessas funcionalidades automatizadas e de criação

de valor, tudo por meio de uma única interface.

Filippo Zamboni (CEO da FDA Eurostampa, à direita) e Gianfranco Battistutta (Agfa, à esquerda).

FDA Eurostampa reduz custos 
de tinta com SolidTune e SPIR@L
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A
Kodak apresentou a revolucionária Kodak Prosper 7000 Turbo Press em

suas instalações de jato de tinta em Dayton, Ohio. A nova impressora

rotativa a jato de tinta da Kodak usa a tecnologia de jato de tinta Kodak

Stream que oferece velocidades de impressão de até 410 mpm (1.345 fpm)

ou até 5.523 A4 ppm. Ele permite que impressores de jornais, publicações e

comerciais concorram de forma mais eficaz com o offset e desloquem trabalhos de

tiragem mais longa de processos de impressão convencionais para jato de tinta.

O Prosper 7000 Turbo oferece ampla versatilidade de aplicação e substrato.

Suporta uma largura máxima de papel de 648 mm (25,5 polegadas) com um

comprimento de corte variável de até 1372 mm (54 polegadas) durante a impressão

em uma ampla variedade de papéis revestidos e não revestidos, papel de jornal,

papéis especiais e papéis reciclados.

Oferecendo três modos de impressão otimizados, a impressora Turbo Prosper 7000

atende aos requisitos específicos de diferentes aplicações. Isso permite que os

impressores otimizem seu processo de produção para imprimir sempre com a melhor

combinação de velocidade e resolução. Aproximadamente comparável à impressão

offset com uma tela de 200 lpi (80 L/cm), o modo Qualidade é melhor para mala direta,

catálogos e revistas. O modo Performance (equivalente a 133 lpi/52 L/cm offset) é

ideal para livros didáticos, ficção e outras aplicações de cobertura de tinta média, e o

modo Turbo (85-100 lpi/<40 L/cm) é ideal para imprimir jornais com pouca tinta

cobertura.

A Prosper 7000 Turbo Press usa tintas CMYK de pigmento de nanopartículas

Kodak à base de água ecológicas. As tintas oferecem uma ampla gama de cores e,

devido às suas formulações de tinta proprietárias, suportam uma secagem eficiente

mesmo em velocidades máximas de impressão. O Prosper 7000 Turbo apresenta

secagem intersazonal usando a tecnologia Near Infrared (NIR). Essa solução de

secagem permite que a impressora acompanhe qualquer um dos modos de impressão

para garantir a saída da mais alta qualidade na velocidade especificada.

Para garantir uma alta qualidade consistente, mesmo com as tiragens mais longas,

a nova impressora apresenta o Sistema de Impressão Inteligente KODAK. Esta

solução patenteada cuida automaticamente do controle e da otimização do registro da

costura, cor a cor e frente para verso.

Kodak anuncia a
inovadora Kodak
Prosper 7000 Turbo Press



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.
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PackZ 8 com  ferramentas para criação e impressão
flexográfica e digital de embalagens flexíveis

O
editor de PDF nativo ampliou, em sua nova

versão, a lista de aplicações automatizadas

que podem ser executadas na pré-

impressão de layouts para saída

flexográfica ou em impressoras digitais,

como aplicação e gerenciamento de marcas e linhas de

corte, novos "Pactions" (ações que são preconfiguradas

ou gravadas  para serem reutilizadas com frequência), e,

como uma das principais novidades, a funcionalidade de

compensação automática para embalagens flexíveis,

que, normalmente, passam por encolhimento térmico

cujos resultados podem ser previstos via PackZ 8 por

meio da tecnologia iC3D, recentemente adquirida pela

Hybrid Software.

A XSYS lançou o

Flexo Solution Finder,

uma nova ferramenta

online inovadora que

ajuda os impressores e

fabricantes de chapas a

encontrar soluções para

ajudá-los a otimizar a produção e aumentar a

eficiência geral do equipamento (OEE) no

departamento de pré-impressão en sala de

impressão. Adaptado a cada segmento de

mercado, o Flexo Solution Finder guiará os

usuários para a chapa de impressão ideal ou

combinação de

chapa, equipamento

e software, de

peneiramento de

superfície, do

abrangente portfólio

XSYS.

Aconselhamento on-line sobre a chapa ideal, o

equipamento de fabricação de chapas e o software

de triagem fornecerão aos impressores e

fabricantes de chapas acesso instantâneo a

soluções para problemas comuns na produção de

impressão flexográfica.

XSYS apresenta o Localizador de Soluções Flexo
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A
B Graphic International (ABG) realizou

recentemente um workshop de treinamento

de 3 dias para sua equipe de vendas global.

O evento, o primeiro em 3 anos devido à

pandemia de Covid-19, destaca a

importância que a ABG atribui ao espírito de 'one team'

e garante que sua equipe de vendas esteja totalmente

familiarizada com os novos desenvolvimentos,

principalmente com nove lançamentos e atualizações

de produtos desde 2020 .

Um total de 40 representantes da equipe global de

vendas da ABG, incluindo os EUA, Espanha, França,

Alemanha e Holanda, reuniram-se na sede do

fabricante de equipamentos de acabamento em

Bridlington-West Yorkshire para saber mais.

informações sobre desenvolvimentos técnicos atuais e

lançamentos de novos produtos programados para os

próximos 12 meses.

ABG monta sua equipe global de vendas

A X-Rite anunciou o eXact 2, um
espectrofotômetro portátil sem contato  de última
geração, desenvolvido para permitir o controle de
fluxo de desenvolvimento de tinta, impressão e
produção de embalagem em um único aparelho. 
Disponível em três modelos: o eXact 2, que pode
capturar medições de cores em substratos de
papel, papelão e papelão corrugado; o eXact 2 Xp para captura
de cores em filme, plástico, folha com branco opaco e outros
substratos exclusivos; e o eXact 2 Plus, que oferece controle
avançado de papel e filme flexível com a capacidade de medir
metamerismo, opacidade e intensidade de cor absoluta e relativa.
O eXact 2 é o primeiro aparelho de medição de cor que se
conecta a um ecossistema completo de ferramentas de software,
incluindo o software InkFormulation, ColorCert Suite para controle
de qualidade de impressão, bibliotecas de cores digitais da
PantoneLIVE, NetProfiler para otimização de dispositivos e a
nova plataforma de gestão de frotas X-Rite Link para uma visão
em tempo real do desempenho do aparelho. 
Usando a tecnologia patenteada e inédita de Mantis de câmera

de alta resolução e uma tela 30% maior, os
operadores do eXact 2 podem localizar de modo
mais preciso uma área de medição, incluindo
opções para ver, ampliar e salvar cada imagem
de amostra de cor para inspeção na tela do
aparelho. Já sua interface de tela sensível ao
toque permite medir e verificar com precisão os

requisitos do cliente duas vezes mais rápido e com maior
precisão. 
O eXact 2 facilita a captura de dados de cores e integra-se
perfeitamente ao ecossistema de software da X-Rite a partir de
especificação de cores, formulação de tintas e software de
controle de qualidade via Wi-Fi. Ferramentas de controle de
processo integradas para o laboratório de fabricante de tinta e
salas de impressão compatíveis com G7, PSO e Japan Color. 
Os recursos de software incorporados incluem o X-Rite
NetProfiler para otimização de aparelhos, o software
InkFormulation, ColorCert Suite para controle de qualidade de
impressão e relatórios, e o PantoneLIVE para especificação e
comunicação de cores digitais. 

Espectrofotômetro com segmentação de vídeo para
os setores de impressão, tinta e embalagem
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U
m dos vinhos

mais

consagrados

do mundo

agora conta

com o auxílio da

tecnologia iC3D, da

Hybrid Software, para

produção de seus

rótulos. Trata-se da

Concha y Toro, vinícola

chilena fundada em

1883 e que, atualmente,

está presente em mais

de 130 países contando

um Departamento de

Design que trabalha

com mais de 2400 projetos diferentes anualmente -

incluindo mais de 150 designs distintos para suas linhas

de vinhos. 

Com sede em Santiago (Chile), o Departamento de

Design da Concha y Toro e seus 23 designers contam

com a solução iC3D para criação e modelagem digital

de seus rótulos, entregando não apenas qualidade em

vinho, mas também de design para identificação de

seus produtos. 

Teresa Errazuriz, Creative Design Manager, destaca:

"Antes do iC3D Suite, o processo de layout digital era

através da busca de referências e depois retoques no

Photoshop. Depois, para ter um modelo digital melhor

acabado, foi adquirido o mock up de melhor qualidade,

mas sempre com uma limitação de oferta. Quando

começamos a trabalhar com o iC3D Suite, a equipe

otimizou o

tempo gasto em

cada proposta,

pois obtém

imagens

realistas com

mais detalhes

em menos

etapas e

consegue

visualizar o

produto final em

sua totalidade." 

Teresa

conta, ainda,

quais foram os

resultados até

agora: "Ao conseguir visualizar os produtos com mais

detalhes e fidelidade antes de produzi-los, podemos

tomar decisões mais precisas e rápidas no processo

criativo e de desenvolvimento."

Com a solução iC3D Suite, tanto a equipe de design

da Concha y Toro, quanto o departamento de pré-

impressão, puderam otimizar o nível de detalhes em

suas artes, bem como controlar com mais apuro a

qualidade e desempenho na impressão, incluindo o uso

de acabamentos especiais como verniz metalizado,

aplicações de verniz UV, relevo etc. 

"O importante é não perder de vista a estratégia do

negócio, a essência do que fazemos e ter clareza sobre

os pilares que mobilizam o sucesso no design, que no

nosso caso são metodologia, tecnologia e

especialização", frisa Teresa. 

Vinícola Concha y Toro transforma seu processo
criativo com a tecnologia iC3D Suite da Hybrid Software
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A Bobst realizou a coletiva
de imprensa anual,
novamente presencial após o
impacto da pandemia, e na
qual anunciou seu mais
recente portfólio de produtos
e serviços para ajudar
empresas de conversão e
proprietários de marcas a se
moverem no novo mundo
das embalagens.

Em 2020, a Bobst revelou
uma visão da indústria
baseada em quatro pilares
principais: conectividade,
digitalização, automação e sustentabilidade e agora a
tornou mais visível. Eventos mundiais recentes
aceleraram a necessidade de integrá-los mais do que
nunca. Agora, esses quatro pilares se tornaram a base,
não apenas da estratégia Bobst, mas de todo o mundo
da embalagem.

"Embora tenha sido impossível prever os eventos
que ocorreram ao redor do mundo nos últimos anos,
como a pandemia, os conflitos globais e suas
consequências para nossa indústria, como escassez
de materiais e mão de obra, conseguimos identificar
corretamente as tendências nas embalagens. indústria
em geral", disse Jean-Pascal Bobst, CEO do Bobst
Group. "Embora essas tendências certamente tenham
acelerado, a Bobst seguiu uma estratégia e construiu
um portfólio de soluções e serviços que permitirão que
os proprietários de marcas e as conversões avancem
mesmo nesse novo ambiente".

Na Bobst, acreditamos que o futuro será marcado
por mais conectividade e proximidade, mais
digitalização e flexibilidade, mais automação e
produtividade, e mais sustentabilidade e
responsabilidade. Ele lembrou que é o 80º aniversário
das primeiras coladoras de pastas BOBST, garantindo
que terminará 2022 melhor do que 2021.

MAIS CONECTIVIDADE E PROXIMIDADE

A Bobst acredita que toda a cadeia de valor da
embalagem pode ser conectada, dando aos
convertedores e proprietários de marcas uma
visibilidade clara do processo de produção.

Essa visão é possibilitada principalmente pelo novo
Bobst Connect, recentemente atualizado, discutido por
Leonard Badet, que fornece soluções digitais para
preparar, produzir, reagir, manter e otimizar o fluxo de

produção de um trabalho. A versão recém-lançada do
Bobst Connect oferece uma ampla variedade de
recursos e funções para ajudar os clientes a otimizar
suas embalagens em todas as etapas. Ao vincular cada
fase do processo, o Bobst Connect melhora a eficiência,
o controle e a percepção dos dados, melhorando a
qualidade e a eficiência em toda a cadeia de valor.

Alcançamos uma excelente experiência de serviço
através da proximidade com os nossos clientes. O novo
Bobst Helpline Essential para máquinas que não podem
se conectar é um serviço de suporte remoto, permitindo
que os clientes acessem uma conexão de alta prioridade
e streaming de vídeo com os especialistas de serviços
técnicos da Bobst para detecção e resolução mais
rápidas dos problemas. Estima-se que cerca de 50%
dos casos possam ser resolvidos em streaming.

Além disso, para melhorar os serviços de logística de
peças, a Bobst está abrindo um novo centro de logística
para as regiões da Europa, Oriente Médio e África
(EMEA). O novo centro EMEA-localizado em Genk,
Bélgica-junta-se aos centros existentes nos EUA e na
Ásia-Pacífico. O centro logístico, com 100.000 peças
para todas as linhas de produtos, permite envios
imediatos e melhorará muito o nível de serviço que
oferecemos aos nossos clientes EMEA com prazos de
entrega mais curtos, graças ao serviço de envio 24
horas por dia, 7 dias por semana.

BOBST baseado em conectividade,
digitalização, automação e sustentabilidade

Jean-Pascal Bobst, CEO do
Bobst Group.
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MAIS DIGITALIZAÇÃO E

FLEXIBILIDADE

Para papelão dobrável, a
Bobst agora anuncia o novo
Accucheck Recipe Editor para
dobradeiras. Quem, de mãos
dadas com Patrick Graberan,
aderiu às novas
funcionalidades do sistema de
inspeção online, introduzido
em 2020, fornecido pela
Accucheck, que permite
verificar minuciosamente os
blanks de papelão quanto a defeitos e garantir total
consistência de qualidade. O novo Editor de Receitas
permite aos usuários criar e editar receitas Accucheck
remotamente com a plataforma Bobst Connect e enviar
essas receitas para vários Accuchecks no chão de
fábrica. Graças aos dados em PDF das ilustrações da
embalagem, esta solução simplifica e encurta
consideravelmente a configuração. Como resultado,
permite maior produtividade na planta, ao mesmo
tempo em que aumenta a qualidade e reduz o
desperdício, limitando a possibilidade de erro humano.

Apresentadas em março, as impressoras de
etiquetas Digital Master 340 e Digital Master 510 All-in-
One da Bobst mudam radicalmente a forma como a
produção de etiquetas é configurada: totalmente
digitalizada diretamente do PDF, com inspeção 100%
em linha em um loop fechado, até o embelezamento
final e acabamento das etiquetas, através de um fluxo
de trabalho unificado.

PAPELÃO ONDULADO
No setor de papelão ondulado, como destacou

Alexander Sara, a nova Expertline -composta pelo
Expercut 1.7 I 2.1 e Expertflex- é uma linha de
conversão de grandes formatos que combina
processos de corte e vinco plano e pós-impressão
flexográfica, ideal para a produção de soluções para o
comércio eletrônico. Oferece grande flexibilidade e está
disponível na versão padrão e espelhada. Com
precisão de registro e registro de impressão, a linha
oferece qualidade de caixa inigualável. A velocidade de
configuração, aliada à tecnologia TooLink garantem a
máxima disponibilidade e produtividade de até 20
milhões de metros quadrados por ano.  Com seu baixo
TCO (custo total de propriedade), é a solução perfeita
para qualquer empresa processar a mais ampla
variedade de casos de comércio eletrônico e FMCG.

No setor de papelão dobrável, a Bobst anuncia o
novo Speedset. Este pacote reduz significativamente
os tempos de troca de trabalho e aumenta a
produtividade. Speedset oferece melhor ergonomia,
como uma tela adicional de 15" no alimentador para
configuração mais rápida do sistema de registro óptico.

Masterline DRO, uma nova
solução de corte e vinco
rotativo que oferece mais
desempenho, mais valor e
equipa as empresas de
conversão da indústria de
papelão ondulado com a
solução mais versátil,
automatizada, conectada e
altamente ergonômica do
mercado; Mastercut 1,65 PER,
cortadora plana capaz de
processar papelão dobrável,
ondulado e litolaminado, de

0,5 mm a 2000 g/m2, ondulado simples ou duplo;
Expertfold 165 e-commerce, um novo dobrador-colador
desenvolvido especificamente para atender a demanda
do comércio varejista digital; e Novafold 50 | 80 | 110,
um novo dobrador-colador para confiabilidade e
desempenho garantidos.

MAIS SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE

Bobst - junto com seus parceiros - continua a fazer
grandes progressos. Como parte da iniciativa CEFLEX
(Economia Circular para Embalagens Flexíveis), eles
introduziram recentemente uma solução de
embalagem flexível de alta barreira projetada para
oferecer reciclabilidade: um novo polipropileno
reciclado metalizado (rPP) de alta barreira, material
único e alta barreira bolsa feita de impressão
flexográfica. É a primeira bolsa de superfície impressa
com barreira do mercado, produzida com material
reciclado de rPP doméstico.

Eles estão trabalhando em uma solução de
embalagem compostável doméstica em colaboração
com a Tipa - uma desenvolvedora especializada em
embalagens sustentáveis - e uma reciclada, de alta
barreira e baseada em papel chamada FiberCycle.
Este último faz parte da oneBARRIER, uma família de
novas soluções alternativas e sustentáveis que a Bobst
está desenvolvendo com seus parceiros.

Com o consórcio intersetorial R-Cycle e sua missão
de garantir a rastreabilidade de plásticos de uso único
por meio do Digital Product Passports (DPP), a Bobst
concluiu um projeto piloto em seu Manchester
Competence Center, onde uma máquina de
demonstração está pronta para o R-Cycle. Este projeto
será agora estendido a outras linhas de produtos
(Revestimento, Laminação, Impressão Flexo em
Tambor Central, Impressão em Rotogravura).

Jean-Pascal Bobst, CEO do Bobst Group, concluiu:
"Embora ninguém duvide que os desafios que
enfrentamos hoje no mundo da embalagem são
maiores e mais diversificados do que nunca, na Bobst
sabemos que temos o portfólio, serviços e parcerias
para ajudar a converter negócios e proprietários de
marcas a enfrentá-los com sucesso.
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Equipe Two Sides Brasil 

O
impacto no meio ambiente causado por
materiais descartados pelo ser humano
atingiu níveis críticos. Há agora uma
necessidade maior do que nunca de que
as embalagens sejam sustentáveis ao

longo de seu ciclo de vida. As embalagens devem
incorporar o eco-design já no início da sua produção,
usar matérias-primas de origem responsável e ser
fabricadas utilizando processos efi cientes e baseados
em energia renovável. As embalagens devem ser
reutilizadas sempre que possível ou recicladas. Ao fi
nal de sua vida útil, quando não for mais possível
reutilizá-las nem reciclá-las, devem ser biodegradáveis

As embalagens de papel são parte da solução. Elas
são feitas de fi bras de madeira, matéria-prima
renovável.

Também podem ser usadas fi bras alternativas,
como bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo. Além
disso, são muito recicladas e biodegradáveis.

A ESCOLHA SUSTENTÁVEL

No Brasil e em toda a América Latina, as árvores
usadas para extração da fi bra virgem de celulose são
cultivadas especialmente para essa finalidade. Todos
os dias são cultivadas, na região, milhões de novas
árvores para a produção de papel, cartão e papelão.

Papel, cartão e papelão estão entre os materiais
mais reciclados em todo o mundo. A taxa de
reciclagem chega a 70% no Brasil.1 Na Argentina 55%
da matéria-prima para sua fabricação vem de papéis
que foram reciclados.2 Em 2018, a taxa europeia de
reciclagem de papel e papelão foi de 83% - a maior
entre todos os materiais de embalagem.

As fibras de celulose têm sido recicladas e
reutilizadas 3,8 vezes em média.3 No entanto, estudos
mostram que esse ciclo pode ser muito expandido. Em
condições de laboratório, as fi bras chegaram a ser
recicladas satisfatoriamente até 25 vezes.4

PROTEÇÃO DO PRODUTO

A embalagem desempenha um papel essencial na
minimização dos danos e na extensão da vida útil de
um produto. Sem a devida embalagem mais produtos
são perdidos, desperdiçando-se os recursos
utilizados para a sua produção, o que impacta
negativamente o meio ambiente

A pandemia global teve uma enorme infl uência na
maneira como os consumidores compram e como
marcas e varejistas vendem seus produtos. À medida
que as compras on-line cresceram muito - desde
mantimentos até artigos de luxo - a demanda por
embalagens de transporte também aumentou signifi
cativamente. As vendas mundiais por e-commerce
cresceram 16% em 2020 e essa taxa deve subir para
22% ao ano até 2023.5

Existem muitos tipos diferentes de embalagens de
papel, utilizadas e adequadas tanto para embalagens
de produtos quanto para o transporte. Exemplos
incluem: 

l Caixas de papelão ondulado: são tipicamente
usadas para a movimentação de mercadorias em
grandes volumes e para delivery. A estrutura do
papelão ondulado (ou corrugado) é muito eficiente na
relação entre sua resistência e seu peso. Isso
significa que essas caixas oferecem alta proteção
com o dispêndio de pouca matéria-prima. No Brasil,
67% das embalagens de papelão ondulado são feitas
a partir de materiais reciclados e 87% delas são
recicladas após seu uso.6 

l Caixas de cartão: são muito versáteis e
amplamente utilizadas para conter e proteger os mais
diferentes produtos, desde alimentos e medicamentos
até itens de luxo como perfume e uísque. Caixas de
cartão oferecem uma excelente combinação de
proteção de produtos, estrutura leve e uma ótima
superfície para impressão

EEmmbbaallaaggeemm  ddee  ppaappeell..  
A escolha natural
Embalagens bem projetadas, produzidas efi cientemente, adequadamente utilizadas e descartadas de forma correta,
proporcionam múltiplos benefícios. São essenciais para prevenir danos ao produto e podem ajudar a prolongar a sua
vida útil. Ajudam a melhorar a efi ciência na cadeia de suprimentos e fornecem acesso seguro e conveniente às
mercadorias. As embalagens comunicam informações vitais ao cliente, proporcionando uma ótima experiência para
aqueles que recebem presentes ou itens de luxo. No entanto, escolhas ruins de materiais podem prejudicar tanto as
marcas quanto o planeta.
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A Sibress acaba de lançar o novo dispositivo
de medição móvel FADS3D para análise
bidimensional e tridimensional de chapas
flexográficas. Esta última inovação da Sibress
também pode ser usada no modo
semiautomático para medir chapas de impressão de
fotopolímero com fundo metálico (chapas tipográficas).
Implantável em qualquer lugar e fácil de usar, o Sibress
FADS3D é uma solução de medição inovadora que combina
recursos abrangentes em um pacote excepcionalmente
compacto.
O FADS3D usa uma câmera de alta resolução para capturar a
superfície, bem como as seções embutidas dos pontos e sua
base na placa flexográfica. Além das funções de medição de

placa padrão, o instrumento permite medições
de profundidade precisas com base em
imagens digitais capturadas usando Z-stack
(empilhamento de foco). Na prática, isso
significa que o Sibress FADS3D também é

capaz de medir com precisão o relevo de chapas flexográficas
com profundidade superior a 1350 µm. O incremento por
disparo/camada é inferior a 5 µm quando medido no eixo Z.
O novo instrumento de medição Sibress produz imagens
nítidas desde a superfície da placa até as profundidades
intermediárias dos pontos de meio-tom e áreas da imagem. Em
outras palavras, tudo, desde as superfícies dos pontos até as
áreas de base das placas, pode ser verificado visualmente no
software Versatile@flex usando a mesma imagem.

l Caixas de bebidas: estruturas de papel e cartão
em várias camadas são cada vez mais usadas para
embalar uma ampla gama de líquidos. O maior
mercado para essas caixas tem sido alimentos como
sopas e bebidas (leite e sucos). Mas varejistas e
proprietários de marcas têm ampliado o seu uso para
embalar outros líquidos como detergentes, por exemplo

l Sacos para alimentos secos e rações:

alimentos secos vêm sendo embalados em sacos de
papel monomaterial, não revestidos, há décadas.
Apesar da simplicidade deste tipo de embalagem,
existem várias razões para que continuem a ser usadas

Estes sacos são fortes, fáceis e rápidos de encher,
empilháveis em paletes, totalmente recicláveis (sem
plástico), totalmente biodegradáveis, econômicos e
atraentes

l Sacos de papel para delivery por correio: a
alternativa de papel tem benefícios ambientais
significativos. Uma Análise de Ciclo de Vida publicada
em 2020 concluiu que a pegada de carbono de um
saco de correio de papel virgem foi significativamente
menor do que as alternativas à base de plástico.7

l Sacos de papel industrial: resistentes e
duráveis, permitem que produtos de até 25kg sejam
embalados com segurança. Papéis feitos
especificamente para este fim utilizam fibras de celulose
longas e fortes

PREFERIDA PELOS CONSUMIDORES
O uso de embalagens sustentáveis ajuda as marcas

a se conectarem positivamente com os consumidores
Uma pesquisa de 2021 constatou que os

consumidores brasileiros estão adaptando seus
comportamentos de compra para refletir a mudança das
preferências ambientais

54% preferem embalagens de papel por serem
melhores para o meio ambiente. 43% acreditam que o
indivíduo tem mais responsabilidade de garantir a
redução do uso de embalagens não recicláveis que o
governo, fabricantes ou varejistas. 58% considerariam
evitar um varejista se soubessem que ele não está
ativamente tentando reduzir o uso de embalagens
plásticas não recicláveis.8

Em outro estudo recente, 75% dos consumidores
europeus dizem que o impacto ambiental das
embalagens de um produto afeta seu processo de
tomada de decisão. 77% disseram que pagariam mais
por um produto se viesse em embalagens mais
sustentáveis, com um em cada cinco dispostos a pagar
adicionais 10% ou mais.9

A embalagem de papel é feita a partir de materiais
renováveis. É durável, atraente, reciclável e
biodegradável

É um componente essencial da economia circular

Fontes
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Equipe Two Sides Brasil 

Da icônica garrafa de ketchup Heinz aos kits de

teste da COVID-19, destacamos as últimas inovações

em embalagens de celulose, papel e fibras de madeira

KETCHUP HEINZ EM EMBALAGEM DE PAPEL

A garrafa de molho

de tomate Heinz pode

estar prestes a

receber um upgrade,

passando de vidro

para papel. Uma das

embalagens mais

icônicas do mundo

está passando por um

processo de

desenvolvimento para

se tornar uma garrafa

mais renovável e

reciclável,

acompanhando a tendência global de embalagens

sustentáveis.

A Heinz se uniu à Pulpex1, empresa de embalagens

que criou a garrafa de uísque Johnnie Walker, para

desenvolver um dispenser feito de celulose de madeira

100% de origem sustentável. Se for bem-sucedida, a

Heinz Tomato Ketchup será uma das maiores marcas

a mudar de embalagens de vidro para papel - um

movimento que incentivará mais marcas e empresas a

seguir a tendência.

"Acreditamos que o espaço para embalagens

baseadas em papel é enorme", disse o CEO da

Pulpex, Scott Winston, "e quando marcas globais como

a Heinz adotam esse tipo de tecnologia inovadora, é

uma boa notícia para todos".

TESTES DA COVID-19 SUSTENTÁVEIS

No auge da pandemia, é compreensível que a

sustentabilidade

estivesse baixa na

lista de prioridades

para a maioria das

pessoas. Mas

agora que o pior

parece ter passado,

os holofotes estão

focados sobre a

quantidade de plástico usada nos kits de teste da

COVID-19. Com o kit de teste médio contendo 10

gramas de plástico, milhares de toneladas de resíduos

não recicláveis estão sendo enviadas para aterros

sanitários em todo o mundo, por isso os designers

estão procurando soluções mais sustentáveis.

Uma solução pode ser o Eco-Flo, um teste rápido

que é biodegradável e reciclável2. Feito de polpa de

papel, o teste consiste em uma única peça que se abre

para receber a saliva do usuário e é fechada em

seguida. O resultado é exibido em 15 minutos.

Embora o kit ainda esteja sendo desenvolvido e

possa levar meses ou anos até que esteja disponível ao

público, a iniciativa mostra que a sustentabilidade agora

é uma consideração fundamental em todos os aspectos

de nossas vidas. "Não podemos salvar a vida das

pessoas eprejudicá-las mais tarde com o aquecimento

global", diz Jo Barnard, fundadora e diretora criativa do

estúdio de design Morrama. "Sabemos que essas

coisas acontecem, então vamos estar preparados para

elas da próxima vez".

UVAS PROMISSORAS

O Ocado se tornou o primeiro supermercado do

Reino Unido a vender vinho embalado em uma garrafa

de papel3. Feito pela marca de vinho sustentável When

In Rome, a garrafa de papel 94% reciclado tem uma

pegada de carbono seis vezes menor que a de uma

garrafa de vidro de uso único. Com a produção de vidro

usando uma enorme quantidade de energia, o custo de

uma garrafa tradicional está aumentando rapidamente e

cada vez mais empresas estão olhando para as

garrafas de papel como uma alternativa.

"Um grande vinho não precisa vir em garrafas de

vidro", diz Rob Malin, fundador da When In Rome. "Se

você está bebendo de uma garrafa de vidro ou de uma

garrafa de papel, a qualidade do vinho não é

impactada."

Os novos heróis da embalagem



 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

www.twosides.org.br
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Um artigo de pesquisa
científica revisado por pares
publicado em 25 de junho no
Sensors, um jornal da MDPI,
descobriu que, em
comparação com o vinco
convencional realizado por
corte analógico plano, a
tecnologia de vinco DART
patenteada da Highcon
preserva melhor as
propriedades mecânicas
características inerentes do
papelão ondulado, mantendo
uma alta qualidade de
embalagem.

Os pesquisadores mediram
uma ampla gama de
parâmetros em placas
dobradas com um cortador
analógico e um sistema de
corte digital Highcon. As
medições foram feitas em
áreas do tabuleiro que
estavam enrugadas e sem rugas, bem como em
caixas cheias.

As principais descobertas incluíram:
o Menos danos ao substrato e maior

repetibilidade - A tecnologia digital da
Highcon é repetível e causa muito
menos danos à estrutura do papelão
ondulado do que a tecnologia analógica.

o Força de compressão aumentada -
As linhas de dobra digital reduzem a
força de compressão da caixa em menor
grau do que as linhas de dobra
analógica

o Maior resistência da caixa - As
linhas de dobra digital são mais fortes
em comparação com as analógicas. A
tecnologia digital não tritura o papelão
ondulado, o que permite maior
capacidade de carga

o Maior sustentabilidade: Highcon
permite o uso de papelão ondulado mais
leve, economizando substrato. A caixa
dobrada digitalmente da Highcon com
gramatura 10% mais leve foi
considerada mais forte do que a caixa
dobrada analógica, implicando em uma

economia potencial de caixa de pelo menos 10%
sem comprometer a resistência da caixa.

A única coisa a lembrar quando se bebe vinho de
uma garrafa de papel é não colocá-la em um balde de
gelo. "Vai ficar encharcada", diz Malin. "Você precisa
usar um refrigerador seco."

JANELAS MAIS VERDES
A mudança do plástico de uso único para a

embalagem de papel e papelão não se limita apenas
ao mundo do varejo de consumo. Muitas empresas de
varejo estão agora olhando de perto para suas
embalagens e investigando como torná-las mais
sustentáveis.

A Velux, fabricante de janelas, anunciou que trocou
90% das embalagens de  seus produtos para
materiais à base de papel4. A mudança não só
reduzirá a quantidade de embalagens plásticas em
900 toneladas por ano e a  pegada de carbono  em
13% , mas tornará a embalagem muito mais fácil de
descartar.

"Estamos orgulhosos de reduzir significativamente
a quantidade de plástico que usamos para embalar e
proteger nossas janelas.", disse Tina Mayn, vice-
presidente sênior do Grupo Velux. "É um passo
importante para alcançar nossas metas de
sustentabilidade."

Investigação independente sobre a 
Fenda Highcon sem Esmagamento



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
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A Siegwerk, um dos principais fornecedores
mundiais de tintas de impressão e
revestimentos para aplicações de
embalagens e rótulos, anunciou seu mais
recente desenvolvimento para destintagem
aprimorada, especialmente para
embalagens plásticas rígidas, que agrega valor substancial à
reciclagem mecânica industrial.
Além do primer de destintagem à base de água existente

(oficialmente aprovado pela Association of
Plastic Recyclers (APR)), a Siegwerk agora
oferece um primer de destintagem de cura
UV que é adequado para rótulos sensíveis à
pressão e envolventes, e mangas retráteis de
poliolefina. e materiais à base de poliéster.

Este desenvolvimento fecha uma lacuna, pois agora permite a
impressão em linha de materiais com tinta em uma
configuração de impressora 100% UV-Flexo.

A
X-Rite, a Pantone LLC e a Sun Chemical

anunciam uma nova biblioteca de cores

dependentes para papelão ondulado Eco-

Kraft para PantoneLIVE, um ecossistema de

padrão de cores digital baseado em nuvem. A

nova biblioteca permite que os convertedores definam

padrões de cores Pantone mais factíveis e precisas em

mídias de papelão ondulado feito de materiais

reciclados.

A biblioteca Eco-Kraft está disponível como parte da

assinatura PantoneLIVE Production - Print and

Packaging, e foi desenvolvida usando um substrato Kraft

marrom com um conteúdo reciclado substancialmente

maior do que nas bibliotecas anteriores. O resultado é

uma cor de substrato-base mais precisa. 

Essa nova biblioteca captura a correspondência mais

próxima possível das cores principais do Pantone

Matching System que podem ser produzidas em

substrato Eco-Kraft usando tintas à base de água e

impressão flexográfica.

"Com a adição da biblioteca Eco-Kraft no

PantoneLIVE, as marcas e seus fornecedores de

embalagens agora podem ver como uma cor Pantone

será reproduzida em papelão Eco-Kraft reciclado e obter

recomendações sobre a definição de metas de cores

alcançáveis e realistas para esse substrato de

embalagem sustentável."

"A tendência do mercado para substratos e tintas

mais sustentáveis abriu espaço para a criação de uma

nova biblioteca dependente do PantoneLIVE para o

mercado à base de água", disse Nicolas Betin, líder de

negócios de sustentabilidade global da Sun Chemical.

Com mais de 84.000 opções de cores Pantone para

as principais aplicações de embalagem e impressão, o

PantoneLIVE permite que proprietários de marcas,

designers e impressores se sintam confiantes na

seleção de padrões de cores alcançáveis na produção,

resultando em maior velocidade de lançamento no

mercado e redução de aprovações de impressão,

desperdício e retrabalho.

X-Rite, Pantone e Sun Chemical lançam nova
biblioteca de embalagens para papelão ondulado
Eco-Kraft no PantoneLIVE

Siegwerk apresenta inovação para melhor destintagem
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