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O
u talvez não. A economia circular
é um conceito enorme, por isso é
compreensivelmente atraente
para os profissionais de marke-
ting que realmente não esperam

que seu público-alvo faça mais do que ficar
impressionado com a frase. Mas se as em-
presas estão cientes das economias circula-
res, isso deve ser uma coisa boa. Apenas pa-
ra lembrá-lo, uma economia circular é aquela
em que os resíduos de um processo se tor-
nam matéria-prima para outro processo rela-
cionado. Esta é certamente uma definição
simplista, mas espero que seja suficiente pa-
ra lhe dar uma ideia. Se você deseja uma de-
finição mais adulta, a Ellen MacArthure Foun-
dation chama a economia circular de "estrutura de so-
lução de sistemas que aborda desafios globais como
mudanças climáticas, perda de biodiversidade, resíduos
e poluição".

Por mais que desprezemos o greenwashing, pode-se
argumentar que cada gota pode fazer a diferença e,
eventualmente, contribuir para uma maior consciência
ambiental. Então, por esse motivo, tentamos não suspi-
rar quando lemos outro comunicado de imprensa divul-
gando ideias para apoiar uma economia circular. Repe-
tir uma mensagem acabará por fazer a diferença, mes-
mo que a mensagem soe como greenwashing.

A Actega, fabricante de revestimentos especiais, tin-
tas, colas e selantes, declarou recentemente seu plano
de se tornar mais sustentável. A empresa, como a maio-
ria das empresas responsáveis, está investindo em ins-
talações e pesquisa e desenvolvimento. Mas a Actega
também está trabalhando para "novas certificações am-
bientais" não especificadas que devem incluir a ISO
14001 para sistemas de gestão ambiental.

A empresa está colocando a sustentabilidade no
centro de seus negócios, principalmente no desenvolvi-
mento de novas tecnologias e produtos. A boa notícia é
que a Actega reconhece que todos nós precisamos
"avançar em direção a matérias-primas mais sustentá-
veis… para combater as mudanças climáticas", como
resume Benjamin Lux, diretor de tecnologia da Actega.

O Sr. Lux reconhece que "precisamos... perguntar
como queremos gerenciar recursos, fabricar e usar pro-
dutos e o que pretendemos fazer com os materiais a se-
guir". Em resposta, a Actega se comprometeu com cin-

co táticas para aproximar os negócios de uma economia
circular. São eles: garantir que os produtos Actega pos-
sam ser reciclados; reduzir o desperdício de material e o
consumo de energia; esforçar-se para remover mate-
riais que não podem ser facilmente reciclados dos pro-
dutos; usar alternativas a materiais perigosos em produ-
tos; e buscar alianças para garantir a total degradabili-
dade dos componentes das embalagens que não po-
dem ser reciclados.

Esta é uma abordagem que cada vez mais empresas
estão seguindo. Eles começam com uma compreensão
mais completa das matérias-primas em seus produtos
para ver o que pode e o que não pode ser substituído
por algo menos prejudicial ao meio ambiente. Em segui-
da, consideram possíveis reformulações. As empresas
estão trabalhando com clientes, fornecedores e regula-
dores para garantir o desenvolvimento de produtos se-
guros e ambientalmente sustentáveis. É isso que deve
estar no centro de como nossa indústria se move em di-
reção à circularidade e esperamos que mais empresas
sigam o caminho da Actega.

Este artigo foi produzido pelo Projeto Verdigris, uma
iniciativa da indústria que visa aumentar a conscienti-
zação sobre o impacto ambiental positivo da impressão.
Este comentário semanal ajuda as gráficas a mante-
rem-se em dia com os padrões ambientais e como a
gestão de negócios verdes pode ajudar a melhorar seus
resultados. Verdigris é suportado pelas seguintes em-
presas: Agfa Graphics, EFI, Fespa, Fujifilm, HP, Kodak,
Miraclon, Ricoh Splash PR, Unity Publishing e Xeikon.
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A economia circular pode ser a

próxima lavagem verde

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisp roject.com

Por mais que desprezemos o 
greenwashing, pode-se argumentar que

cada gota pode fazer a diferença e, 
eventualmente, contribuir para uma 
maior consciência ambiental. Então, 

por esse motivo, tentamos não suspirar 
quando lemos outro comunicado de 

imprensa divulgando ideias para 
apoiar uma economia circular. Repetir

uma mensagem acabará por fazer a 
diferença, mesmo que a mensagem soe

como greenwashing.



A
Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDEL-

BERG) continua investindo incansavelmente

para oferecer excelência em seu negócio

principal: impressão offset. "Perfeito de to-

dos os ângulos" é o slogan com o qual a em-

presa alemã lança no mercado sua nova geração Spe-

edmaster SX 102, aprimorada em todos os aspectos de

acordo com os requisitos mais exigentes dos clientes.

Esta máquina destina-se principalmente a impressoras

comerciais que exigem um alto nível de produtividade e

acabamento de alta qualidade. As principais áreas pa-

ra as quais este equipamento se destina vão desde a

impressão de folhetos e produtos comerciais, até en-

cartes para embalagens farmacêuticas, o que inclui

aplicações envolvendo materiais muito finos que de-

vem ser produzidos em uma única tiragem.

O modelo básico oferece uma ótima relação custo-

benefício, com configurações adequadas para todos os

tipos de impressoras e com a possibilidade de im-

pressão altamente autônoma graças à filosofia de tra-

balho Push to Stop. A nova opção de formato de saída

de 92 cm (650 x 940 milímetros) permite reduzir os cus-

tos das chapas de impressão em até 20% em compa-

ração com o formato convencional 102 (720 x 1020

milímetros), também disponível. Uma possibilidade al-

tamente atrativa dada a forte alta de preços em relação

às matérias-primas.

A nova Speedmaster SX 102 foi projetada como uma

máquina escalável. Dependendo da gama de aplicações

e dos requisitos de produção e automação, o modelo bá-

sico, equipado com tecnologia de basculamento Heidel-

berg, tem a possibilidade de incluir vários dos sistemas

de assistência provenientes da tecnologia Speedmaster

XL, como Intellistart 3, Intelliline, Intellirun, Wash Assis-

tant , Powder Assistant e muito mais. Se necessário, a

configuração pode ser expandida para uma configuração

100% Push to Stop para impressão independente. Com

a ajuda da inteligência artificial, os sistemas de assistên-

cia digital podem obter uma redução ainda mais signifi-

cativa no número de intervenções manuais por parte dos

operadores. Além de economizar tempo, isso também

reduz o risco de erros. Graças ao Prinect Press Center

XL 3 e ao fluxo de trabalho Prinect, a Speedmaster SX

102 pode ser totalmente integrada ao fluxo de trabalho

geral de qualquer gráfica, garantindo gerenciamento de

dados eficiente, predefinições precisas, dados de pro-

dução atualizados e relatórios. O alimentador e a entre-

ga Preset Plus também foram herdados da tecnologia

XL, juntamente com outras soluções.

A Speedmaster SX 102 apresenta um design inova-

dor e ergonômico com uma nova galeria e proteções

que também vêm da série Speedmaster XL. Além dis-

so, a experiência do usuário (UX) da Heidelberg ofere-

ce à equipe um ambiente de trabalho moderno.
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Heidelberg lança seu nova 

Speedmaster de última geração



A Canon, fornecedora global de tecnologias e

serviços de imagem e impressão, recebeu uma

classificação de ouro EcoVadis por seu compro-

misso com a sustentabilidade pelo oitavo ano

consecutivo, colocando a multinacional entre os

5% melhores empresas do mundo  que tem esse

reconhecimento.

A classificação EcoVadis avalia o desempen-

ho das empresas em uma série de áreas essen-

ciais para o alcance dos objetivos de sustentabi-

lidade, áreas englobadas em categorias como,

por exemplo, meio ambiente, direitos humanos e

trabalhistas, práticas comerciais éticas e impacto

na cadeia de suprimentos. O último relatório da

EcoVadis destaca que a Canon obteve uma pon-

tuação particularmente alta em áreas como 'Meio

Ambiente' e 'Compras Sustentáveis'.

A Canon aumentou os esforços para abordar

questões ambientais e sociais e trabalhou para

reduzir as emissões de CO2 ao longo do ciclo de

vida do produto, incluindo a cadeia de abasteci-

mento, com o objetivo de alcançar a neutralidade

das emissões em 2050. Esta melhoria deve-se

ao facto de várias atividades ambientais terem

empreendidos, incluindo o desenvolvimento de

produtos menores e mais leves, a racionalização

das operações logísticas, a participação em ini-

ciativas de economia de energia nos centros de

produção, o desenvolvimento de produtos que

economizam energia durante o uso e a recicla-

gem de produtos.
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A
Kodak está se-

diando a Con-

ferência Europeia

da GraphicUser-

s A s s o c i a t i o n

(GUA) novamente este ano,

após um hiato de três anos. A

Comunidade GUA é uma or-

ganização mundial dedicada

a capacitar os usuários das

soluções de fluxo de trabalho

Kodak Prinergy com as ferra-

mentas e o conhecimento de

que precisam para ter suces-

so. Munique (Alemanha) se-

diará a Conferência GUA

2022, de 12 a 14 de outubro.

Jim Continenza, Presiden-

te Executivo do Conselho de

Administração e CEO da Ko-

dak, será o anfitrião da 14ª

edição da Conferência Euro-

peia GUA. Esta nova edição

se concentrará em como o

software de automação de

fluxo de trabalho da Kodak

Prinergy continuará a inovar

e criar uma impressão mais

eficiente e lucrativa para

clientes em um mercado em

constante mudança. O even-

to oferecerá uma combi-

nação envolvente de painéis

de discussão, apresen-

tações, demonstrações de

produtos e a oportunidade de

aprender em primeira mão

sobre os mais recentes de-

senvolvimentos da Kodak em

fluxos de trabalho, incluindo a

solução Kodak Prinergy On

Demand Access SAAS base-

ada em nuvem e suas so-

luções híbridas.

Jim Continenza falará aos

participantes da conferência

sobre as últimas notícias do

setor de impressão e o papel

que a Kodak desempenhará

para ajudar seus clientes de

impressão a proteger seu su-

cesso e lucratividade. Jim

Barnes, diretor sênior de im-

plementação de TI da Kodak,

detalhará como a tecnologia

PRINERGY e a nuvem estão

transformando a maneira co-

mo as impressoras trabalham

e o que elas podem fazer pa-

ra se preparar para o futuro.

EcoVadis recompensa

o compromisso da

Canon com a

sustentabilidade

Kodak apresenta suas

inovações na GUA 2022



https://flexoelabels.com/


Por EMG.

(Equipamentos e Máquinas Gráficas)

O
marketing de impressão continua sendo um
dos métodos mais eficazes de se conectar
com os clientes. É impulsionado pela possi-
bilidade de personalização de materiais co-
mo brochuras promocionais, catálogos, con-

vites ou manuais por empresas ou negócios. Para apro-
veitar ao máximo esse marketing impresso, é importante
ficar de olho nas tendências que estão surgindo e ainda
em vigor em 2022, muitos dos quais estão relacionados a
acabamentos de impressão atraentes, como verniz UV
Spot com reserva e relevo, laminação ou corte e vinco.
maneiras criativas. 

INTEGRAÇÃO DE CÓDIGO QR
Adicionar códigos QR a folhetos,

catálogos ou manuais é uma das
tendências mais difundidas nos últi-
mos tempos. É um método rápido e
fácil para o consumidor receber
mais informações sobre um produto
ou serviço, além de ser muito útil
para acompanhar as taxas de res-
posta do cliente. Eles podem ser usados de várias ma-
neiras, como incluídos em cartões de visita, folhetos e
anúncios. O objetivo é que o código, uma vez digitalizado
por um dispositivo móvel, leve a uma página capaz de fa-
vorecer uma conversão, seja capturando os dados de um
potencial cliente (lead) ou até mesmo realizando uma
venda pelo e-commerce.

Ao usar códigos QR, certifique-se de que o código se-
ja fácil de ler e leve o consumidor a uma página de desti-
no compatível com dispositivos móveis.

PERSONALIZAÇÃO
A personalização é outra tendência que está transfor-

mando o marketing impresso. Envolve a adaptação de
materiais de marketing às necessidades e interesses es-
pecíficos do público-alvo. A personalização de um produ-
to ou serviço ajuda a estabelecer uma conexão mais di-
reta com os clientes e é um diferencial na produção de
cartões de visita, folders, cupons de desconto ou anún-
cios.

Esses materiais podem definir muito o espírito que a
empresa quer transmitir. Se forem para um público jo-
vem, geralmente terão um design mais ousado. Por outro
lado, se seu uso for mais focado em áreas mais formais,

eles serão definidos por desenhos mais padronizados.
Por isso, ao personalizar os materiais impressos, você

deve levar em consideração o público-alvo, garantindo
que as informações sejam relevantes, interessantes e
atrativas para eles. Também é importante garantir que
sua estratégia de personalização não pareça muito intru-
siva ou insistente.

IMPRESSÃO TEXTURIZADA

A impressão texturizada adiciona um efeito de relevo a
brochuras, convites, postais ou catálogos. Esse acaba-
mento está se expandindo entre as empresas que bus-
cam formas de adicionar um elemento surpresa aos seus
materiais impressos e multiplicar seu valor agregado.
Além disso, esse tipo de acabamento tem grande capaci-

dade de transmitir qualidade e
deixar um impacto valioso em
quem o recebe e toca. E é que
consegue que a imagem não se-
ja apenas vista, mas também
sentida.

Utilizando verniz seletivo
(Spot UV) com efeito de relevo,
pode-se criar uma impressão
texturizada em cartões de visita,
convites ou catálogos. É uma óti-

ma maneira de adicionar um toque único e elegante a
uma campanha de marketing impressa.

Ao usar a impressão texturizada, é importante escol-
her bem quais elementos você deseja acentuar com rele-
vo, seja um texto ou um logotipo. Você também tem que
escolher um papel que seja grosso o suficiente para su-
portar o efeito em relevo. Caso contrário, o efeito será
menor.

CORTE CRIATIVO
O corte e vinco permite que o material impresso seja

cortado de maneira criativa. É muito útil para criar cartões
de visita originais ou personalizados, como o logotipo da
empresa. Também é usado para imprimir cartões postais
no formato do produto à venda, dando um toque único ao
material impresso.

As empresas podem usar o corte e vinco para imprimir
cartões, cartões postais ou outros tipos de material im-
presso para embalagens que desejam dar uma forma es-
pecial. Existem vários equipamentos para realizar esse
acabamento, mas atualmente se destacam as mesas de
corte digital, que funcionam sem precisar encomendar
uma matriz física com a forma a ser confeccionada. 

8 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 

Marketing impresso e acabamentos;

essas são as tendências atuais



IMPRESSÃO TRANSACIONAL

A impressão transacional refere-se àqueles docu-

mentos que, muitas vezes por regulamentação, devem

ser enviados e recebidos

em papel. Embora muitos

desses formulários tenham

sido digitalizados, ainda

existem alguns impressos,

como documentos de com-

pra e venda, faturas, orça-

mentos ou recibos.

A estratégia de marke-

ting é usar essas formas

transacionais para criar co-

municações personaliza-

das. Essa tendência está

se tornando cada vez mais

popular à medida que as

empresas buscam manei-

ras de transmitir mais inti-

midade com seus clientes.

Se você planeja fazer impressão transacional, preci-

sa saber para quem está direcionando. Isso garantirá

que o cliente aprecie o tipo

de comunicação personali-

zada sobre assuntos geral-

mente importantes.

APLICAÇÃO DE FOLHA

Este acabamento aplica

uma fina folha de papel

alumínio para dar um efei-

to metálico aos materiais

impressos. Desta forma,

quem recebe um cartão ou

postal com este acaba-

mento sente-se mais atraído, uma vez que a folha con-

fere um toque marcante e luxuoso a folhetos, postais,

cartões, convites ou ementas.

IMPRIMIR SOB DEMANDA
Se os clientes estão preocupados com a lucrativida-

de, a impressão sob demanda pode ser a solução cer-

ta, permitindo que as empresas produzam apenas o

número de impressões de que precisam, ajudando-as a

maximizar seu orçamento.

As empresas podem usar a impressão sob deman-

da para produzir o volume certo de cartões de visita,

cartões postais e outros materiais de que precisam a

qualquer momento, ajudando-as a manter os custos de

impressão baixos. Também requer o uso de maquiná-

rio moderno e eficiente, capaz de atender o volume ne-

cessário e oferecer um acabamento de boa qualidade

desde a primeira amostra.

REALIDADE AUMENTADA
A realidade aumentada

é outra tendência que está

se tornando popular com a

proliferação de aplicativos

digitais. A tendência busca

transferir o conteúdo digital

para o formato físico, inse-

rido em textos ou imagens

complementares, por meio

de um processo informati-

zado.

Com esta tecnologia, a

informação visual pode ser

adicionada à realidade físi-

ca existente. Por exemplo,

simplesmente mostrar um

produto impresso para a câmera traz uma renderização

3D, vídeo ou imagem panorâmica na tela.

A realidade aumentada

é frequentemente usada

com materiais impressos,

como revistas e catálogos,

pois permite criar uma ex-

periência interativa para

seus leitores. Você

também pode fornecer in-

formações adicionais sobre

um produto ou serviço.

Ao usar a realidade au-

mentada, certifique-se de

que seu conteúdo seja re-

levante e envolvente.

Também que a tecnologia seja compatível com os dis-

positivos do seu público-alvo. De fato, é comum que,

para reproduzir esses elementos, o dispositivo móvel

ou tablet tenha um programa instalado.

CONCLUSÃO
Apesar da crescente digitalização, ignorar a im-

portância do marketing impresso pode significar perder

a conexão com clientes em potencial. Os produtos im-

pressos como brochuras, cartões ou cupões promocio-

nais continuam a ser uma parte essencial das campan-

has de marketing das empresas e negócios. Por isso, é

muito importante estar atento à evolução das tendên-

cias atuais para aproveitar ao máximo e ter sucesso no

mercado.
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O Metrics, sistema de gerenciamento do software

eProductivity Software (ePS), possui o módulo Web

Order, uma ferramenta que permite que fornecedo-

res, representantes e clientes solicitem produtos repe-

tidos on-line, a partir de uma única página da web. Is-

so agiliza os processos de inclusão e processamento

de pedidos que estarão disponíveis para produção e

separação de material para entrega antecipada.

Entre as vantagens do sistema está a redução no

tempo de envio e gestão de pedidos, consequente-

mente, proporcionando agilidade na reposição e ma-

nutenção do estoque do cliente, seja para a sepa-

ração do material acabado ou para o cronograma de

produção. Isso permite um melhor acompanhamen-

to dos pedidos. A automação de processos elimina

etapas manuais e reduz a incidência de erros.

O Web Order tem um fluxo simples onde o clien-

te ou vendedor inclui o pedido e ele é enviado para o

sistema Metrics, em seguida é analisado e aprovado

para que o PO vá para produção, após a emissão da

nota fiscal e a emissão da separação para o envio do

material ao cliente.

A
Lumaquin, empresa especializada em

controle de qualidade de produtos em to-

das as suas fases, apresenta os equipa-

mentos modulares VCML - Planta Piloto

de sua representada RK PrintCoat Ins-

truments. Este equipamento destina-se à

impressão, aplicação e laminação de todo o tipo de

suportes flexíveis, tais como papel, película, folha de

alumínio, etc.

A VCML - Planta Piloto é especialmente útil nas

etapas de desenvolvimento de produtos e controle de

qualidade, em casos de produção em pequena escala

ou produção contínua de pequenos lotes.

Na RKPrint eles são especializados no projeto e fa-

bricação de uma ampla gama de dispositivos para

controlar a qualidade do produto nos processos de

aplicação e impressão. Seus equipamentos podem

produzir amostras repetíveis em todos os tipos de mí-

dia, amostras que podem ser utilizadas em P&D, con-

trole de qualidade e laboratórios de produção.

10 LaPrensaLaPrensaEmpresasEmpresas 

O software eProductivity permite 

o processamento de pedidos online

Lumaquin

apresenta o

equipamento

modular

VCML
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A
sustentabilidade

é uma questão

de absoluta prio-

ridade e trazer

ao mercado dis-

positivos tecnológicos mais

ecológicos é uma necessi-

dade iminente. As empre-

sas devem considerar não

apenas a pegada de car-

bono de um dispositivo du-

rante a fase de uso do pro-

duto, mas ao longo de seu

ciclo de vida. Nesse con-

texto, a aposta em aparelhos remanufaturados e recondi-

cionados fica cada vez mais evidente, embora ainda haja

muita confusão entre esses dois modelos. A Canon dis-

cute as diferenças entre os dois e apresenta os grandes

benefícios da remanufatura versus recondicionamento.

1.
Além de uma limpeza completa. O processo de

recondicionamento envolve a redistribuição de

produtos, normalmente eletrônicos e elétricos,

que foram previamente devolvidos a um fabri-

cante ou fornecedor. Vai desde a realização de testes

simples até a realização de uma limpeza completa e re-

construção do produto. Ao contrário dos produtos usa-

dos, os produtos recondicionados são testados para ga-

rantir que funcionem e funcionem corretamente. No en-

tanto, com a remanufatura vai mais longe, os produtos re-

manufaturados não devem ser entendidos como produ-

tos "usados", "recondicionados", "reparados" ou "reutili-

zados". Em vez disso, estamos falando do processo de

recuperação, desmontagem, reparo, substituição e lim-

peza de componentes para revender com a mesma qua-

lidade, desempenho e especificações de um produto no-

vo.

2.
Mesmos padrões de produção de um produto

original. A diferença entre produtos recondicio-

nados e dispositivos remanufaturados é o rigor,

padronização e integridade do processo de fa-

bricação. Uma máquina remanufaturada é reproduzida a

partir de componentes individuais para atender às mes-

mas expectativas do

cliente que as máquinas

novas. Isso é possível

refabricando um produto

de acordo com as espe-

cificações do produto

original, combinando

peças novas, reparadas

e reutilizadas.

3.
Maior qualida-

de do disposi-

tivo final. Em-

bora o proces-

so de remanufatura seja mais caro que o recondiciona-

mento, o resultado final é um produto de maior qualidade,

o que se deve em parte ao rigor do processo. No entanto,

a remanufatura oferece economia para o consumidor,

pois é comum que um produto remanufaturado custe me-

nos que um novo e ofereça tudo o que é necessário em

um multifuncional para atender às necessidades de nos-

sos clientes.

4.
Produtos mais sustentáveis com o meio am-

biente. A Canon estima que 60% da pegada de

carbono vem dos estágios iniciais de fabri-

cação e fornecimento de matérias-primas.

Com o modelo de remanufatura, é possível eliminar mui-

tas das emissões produzidas nessas fases iniciais, e se

outros fatores forem levados em conta, como o transpor-

te de materiais para a produção de um novo produto, a re-

dução das emissões também é considerável .

5.
Rumo a uma verdadeira economia circular. A

remanufatura torna-se uma proposta industrial

que se encaixa perfeitamente no novo e inova-

dor modelo de economia circular e avança na

consecução dos objetivos da Comissão Europeia conti-

dos no Plano de Ação para a Economia Circular. Esse

modelo pode desbloquear novas fontes de receita para

as empresas, reduzindo os custos associados à aqui-

sição de novas matérias-primas ou à reciclagem de anti-

gas, ao mesmo tempo em que atrai consumidores dis-

postos a pagar por produtos que respeitam o planeta.

Segundo Cânon,

5 razões pelas quais a remanufatura

será uma tendência na indústria

europeia versus recondicionamento
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U
ma empresa familiar, nascida do sonho

do Sr. Aurivano Ventura há 28 anos.  Fa-

ma's Gráfica compartilha a história de

muitas empresas do segmento de im-

pressão offset do Brasil: começou peque-

na, cresceu e hoje possui um parque grá-

fico diversificado para atender empresas de todo o país

em segmentos como laboratorial, companhias aéreas,

empresas do ramo patrimonial, bancos, entre outras. 

Há dois anos, quando o Sr. Ventura faleceu prema-

turamente em virtude do Covid-19, coube à sua filha,

Camila, assumir os sonhos e os negócios da Fama's. E,

com a mesma energia, e utilizando os ensinamentos do

pai, ela hoje coordena a expansão do portfólio digital na

empresa - dando sequência a um processo que se ini-

ciou há dez anos, quando a necessidade de atender a

baixas tiragens e produzir impressos personalizados

cresceu.

Os primeiros passos foram com equipamentos de

menor porte, mas, com o crescimento do volume de tra-

balhos, adquirir um equipamento de produção tornou-

se inevitável. "Em 2015, o primeiro equipamento Koni-

ca Minolta chegou à empresa. Era uma impressora biz-

hubPress C6000", conta.

Juntamente com a impressora, também foi adquirida

uma impressora bizhubPress 1250 para impressão mo-

nocromática. "Foi uma parceria que cresceu com o

tempo. Claro que fizemos pesquisas de mercado com

concorrentes da Konica Minolta, mas, até hoje, a em-

presa se destaca pela qualidade, serviços e custos de

impressão", afirma Camila.

Posteriormente, um novo equipamento de produção

(a bizhubPress C1100) foi adquirido, juntamente com

um segundo modelo bizhubPress 1250. "Nos pauta-

mos na necessidade de nossos clientes. Tínhamos a

demanda por mais produção e o modelo que tínhamos

já não estava dando conta", diz Camila.

Agora, a Fama's torna-se a primeira empresa no

Brasil a investir no modelo AccurioPress C7100. "A

história é a mesma. Um grande cliente nos comunicou

que haveria um aumento de 40% em sua demanda de

impressão. Precisávamos de um equipamento digital

que suportasse esse volume, com tecnologia moderna.

Conhecemos a AccurioPress C7100 por meio do Ro-

naldo Pereira (consultor de vendas da Konica Minolta),

que já nos atendia, na Fespa Digital Printing do ano

passado e decidimos que seria o investimento certo a

se fazer", relata.

Fama's Gráfica  investe na primeira

AccurioPress C7100 do Brasil 
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A
pós o sucesso da primeira edição da Peak
Performance Print Experience, realizada
em 2021, a Fujifilm realizará um segundo
evento em 29 de setembro de 2022 no Cen-
tro de Tecnologia de Impressão Avançada
da empresa em Bruxelas. A Peak Per-

formance Print Experience reú-
ne empresas de impressão de
toda a Europa para conhecer
em primeira mão os mais re-
centes desenvolvi-
mentos do portfólio
de impressão digital
em rápida expansão
da Fujifilm.

O evento servirá de marco para
a apresentação do novo modelo Fujifilm Jet
Press 750S High Speed; Além disso, você poderá ver
uma amostra adicional dos novos recursos e as pro-
postas mais recentes. Haverá também demonstrações
ao vivo da impressora jato de tinta B2 mais rápida, pro-
dutiva, econômica e de alta qualidade do mercado.

Também estarão em exibição novas configurações
de impressão baseadas na tecnologia de cabeçote
Samba, reunindo cabeçotes de impressão a jato de tin-
ta, tintas e otimização de imagem em sistemas de im-
pressão híbridos ou personalizados capazes de serem
totalmente integrados a diversos processos de pro-
dução convencionais. Como parte do portfólio de im-
pressão da Fujifilm, haverá também uma apresentação

em streaming da FUJIFILM Unigraphica, uma empresa
européia de integração de sistemas de jato de tinta re-
centemente adquirida.

Também em exibição no evento estará a nova lin-
ha Revoria da Fujifilm de impressoras digitais basea-

das em toner. Ele contará com uma de-
monstração ao vivo da Re-
voria Press PC1120, uma
máquina premiada que traz
a mais ampla gama de

opções de acaba-
mento para o mer-
cado de impressão
profissional de alta
qualidade. Esta

impressora foi pro-
jetada para ajudar as

empresas de impressão em sua
expansão de negócios, para que possam ficar à fren-
te e aumentar sua produtividade graças aos seus no-
vos aplicativos, sua capacidade de seis cores, suas
funções de IA e suas tecnologias de automação.
Também estará em exibição a Revoria Press E1 Se-
ries, uma impressora monocromática de produção
que se destaca pela produtividade e excepcional qua-
lidade de imagem. Os participantes poderão ver uma
amostra das novas aplicações que podem ser al-
cançadas com a gama Revoria. Além disso, serão ex-
plicados os novos acordos de colaboração com EFI,
XMPie e ColorLogic.

A Fujifilm anunciou que sua impressora Revoria-
Press PC1120 conquistou o 'Prêmio BuyersLab 2022
Pro' da KeypointIntelligence na categoria de 'Excelên-
cia em alto volume + dispositivos CMYK de produção'.

O RevoriaPress PC1120 alcançou o prêmio BLI
2022 PRO de Excelência em Dispositivos CMYK de
Alto Volume + Produção por seus recursos:

l Seis estações de cores com recursos pré e pós-
CMYK, oferecendo uma gama mais ampla de opções
criativas online do que alguns concorrentes.

l Excelente reprodução de imagens de meio-tom,
com a mais ampla gama de cores CMYK testadas até

o momento e uma ampla variedade de cores exatas
que permitem criar uma paleta muito ampla.

l Plataforma de servidor de impressão intuitiva e
personalizável com dispositivos altamente eficientes e
recursos de gerenciamento remoto.

l Excelente desempenho de fluxo de trabalho de
mídia mista sem diminuir a produtividade, o que se tra-
duz em maior capacidade de lidar com trabalhos on-li-
ne em um único envio de trabalho.

O RevoriaPress PC1120 está disponível na Ale-
manha, Áustria, Espanha, Itália, Polônia, Portugal e
República Tcheca

Revoria Press PC1120 ganha 

o Buyers Lab 2022 Pro Award

Fujifilm anuncia o retorno do evento

"Peak Performance Print Experience"



www.risoiberica.pt
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A Brother, especialista em so-
luções de impressão, identificação
e digitalização, lançou uma nova
geração de impressoras térmicas
portáteis A4. A nova série PJ-8 -
que é uma evolução da anterior ga-
ma PJ-700 - foi especialmente con-
cebida para responder às exigên-
cias dos profissionais que trabal-
ham em movimento e que, devido
ao tipo de informação que têm de imprimir, necessi-
tam fazê-lo no formato A4 padrão.

As impressoras móveis PJ-8 mantêm o mesmo
design compacto de suas antecessoras e oferecem
opções avançadas de conectividade e uma velocida-
de de impressão muito mais rápida, quase 70% mais
rápida que a linha anterior, oferecendo maior rapidez

e eficiência. Tudo isso os torna
uma ferramenta perfeita para
aqueles profissionais que se de-
dicam a vendas e serviços pre-
senciais, distribuição e logística
ou serviços de emergência, entre
outros. Esses trabalhadores em
movimento agora podem se con-
centrar em áreas críticas de seu
trabalho, sem precisar gastar

tempo com tarefas administrativas.
A série PJ-8 inclui cinco modelos - PJ-822, PJ-

823, PJ-862, PJ-863 e PJ-883 - que incorporam dife-
rentes resoluções e opções de conectividade apri-
moradas, pois podem ser conectados via USB, Blue-
tooth MFi e/ ou ou WiFi, dependendo do modelo e de
acordo com a necessidade do cliente.

E
x i s t e m
m u i t a s
e m p r e -
sas de
i m -

pressão que preci-
sam terceirizar os
serviços de tercei-
ros para fornecer
um serviço comple-
to aos seus clien-
tes. Sejam as de-
mandas de segurança, dados variá-
veis, impressão de código de barras ou
trabalhos que exijam impressão de va-
lor agregado com tintas de cores dou-
radas, prateadas ou luminescentes, as
gráficas muitas vezes acham necessá-
rio terceirizar parte de sua produção, pois não possuem
o soluções ou máquinas para realizar dependendo do ti-
po de trabalho. Ao recorrer a este tipo de técnica, o pro-
duto torna-se mais caro e os processos de produção são
alongados, o que se traduz numa redução das margens.
Às vezes, as impressoras são forçadas a renunciar à
aplicação de certos acabamentos.

Nesse sentido, a Konica Minolta desenvolve e imple-
menta sua tecnologia InkJet à medida de cada projeto e
sob demanda, independentemente do caso e da neces-
sidade de cada cliente. O Projeto Chameleon, da Konica
Minolta, permite a implementação de uma solução Inkjet

em qualquer linha
de produção, aten-
dendo todos os re-
quisitos sem a ne-
cessidade de ter-
ceirizar o serviço.
Sejam impressoras
ou não, uma cadeia
logística, um ponto
de acabamento de
embalagens ou
materiais... A Cha-

meleon Project sempre se adaptará às
demandas de cada negócio. Além dis-
so, é compatível com qualquer tecnolo-
gia: impressão digital, impressão
analógica ou equipamentos de acaba-
mento.

O processo é simples, bastando instalar uma solução
Inkjet em toda a cadeia produtiva, de forma que o usuá-
rio possa explorar todas as capacidades e aplicações de
impressão sem ter que recorrer a terceiros. Desta forma,
eliminam-se barreiras e quebram-se as limitações do
negócio face às exigências dos clientes, oferecendo-lhes
um produto de valor acrescentado que vai de encontro
às suas expectativas e exigências.

A Konica Minolta continua apostando em ajudar seus
clientes a gerar negócios, aumentando suas possibilida-
des para que possam oferecer todas as possibilidades
de acabamento aos seus atuais e potenciais clientes.

Camaleão, descubra todas as possibilidades de

impressão com a Konica Minolta

Brother lança novas impressoras térmicas A4 portáteis
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A
HP anunciou a nova série HP PageWide Ad-

vantage 2200 Press, projetada especifica-

mente para atender às necessidades de

provedores de serviços de impressão de

qualquer tamanho. . E que é capaz de mel-

horar a produtividade numa indústria que exige os

mais altos níveis de qualidade e versatilidade e que se

adapta a vários formatos como editorial, marketing di-

reto e impressão comercial, ao mesmo tempo que aju-

da a crescer o negócio.

O HP PageWide Advantage 2200 oferece:

l Maior produtividade e capacidade: O HP Page-

Wide Advantage 2200 é capaz de velocidades de até

152 metros/minuto em cores e 244 metros/minuto em

monocromático e imprime trabalhos de alta cobertura

de até 85 milhões de imagens monocromáticas A4 por

mês ou 214.000 personalizadas Folhas duplex colori-

das A3 por turno. Com a crescente necessidade de im-

primir cartões postais e outros formatos em papel mais

espesso, esta nova impressora oferece produtividade

que muda o conceito de trabalhos de alta cobertura e

alto impacto.

l Qualidade de classe mundial - Com a capacidade

de imprimir com tinta HP Brilliant e cabeçotes de im-

pressão com 2.400 bicos nativos por polegada, esta

impressora oferece qualidade de classe mundial para

lidar com uma ampla gama de aplicações de maior va-

lor, de livros comerciais e materiais educacionais mais

coloridos para peças de marketing direto com grande

abrangência e impacto que conseguem fazer a dife-

rença no mercado.

l Versatilidade líder: O HP PageWide Advantage

2200 lida com uma ampla variedade de gramaturas de

mídia, de papéis de 40 g/m² a 300 g/m², oferecendo

aos fornecedores de impressão a versatilidade de que

precisam.

l Confiabilidade e facilidade de uso: o HP Page-

Wide Advantage 2200 apresenta um revolucionário

arco de impressão única h design com um caminho de

papel inovador e robusto com menos componentes,

reduzindo o número de peças para gerenciar e, por-

tanto, menos custos,  tempo total de manutenção e re-

visão, aumentando a confiabilidade e maximizando o

tempo de atividade.

l Flexibilidade - Projetada para flexibilidade de

configuração, esta impressora apresenta um design

modular para que os clientes possam começar com

uma máquina de menor capacidade e se adaptar à

medida que seus negócios crescem ou seu mix de

aplicações muda. Os clientes podem selecionar 1, 2

ou 3 módulos de secagem juntamente com módulos

de resfriamento de bobina passiva ou ativa para aten-

der às suas necessidades. Além disso, o HP PageWi-

de Advantage 2200 apresenta um design compacto

de motor único duplex, proporcionando alta qualidade

e produtividade enquanto economiza espaço para os

clientes.

l Tecnologia de eficiência energética: A HP Page-

Wide Advantage 2200 vem equipada com o inovador

sistema de High Efficiency Drying (HED) da HP que

minimiza o uso de energia em velocidades de im-

pressão mais altas, recirculando até 80%. de ar quen-

te durante o processo de secagem.

HP apresenta nova impressora de Web PageWide
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A
Mondi está investindo aproxi-
madamente € 5 milhões em
uma nova instalação de pesqui-
sa e desenvolvimento (P&D)
em Mondi Steinfeld, na Aleman-

ha. Esse investimento apoiará os clientes,
ajudando-os a desenvolver soluções que
atinjam suas metas de sustentabilidade.

A construção da instalação já começou
e, quando concluída, incluirá linhas piloto
para soluções à base de plástico e papel,
desde revestimento, extrusão de filme e
impressão até linhas de envase de vários

produtos. O centro também terá um labo-
ratório analítico e um andar dedicado a
um centro de experiência do cliente, que
oferecerá um ambiente aberto para con-
hecer e colaborar com os clientes em um
estágio inicial no desenvolvimento de no-
vas inovações. O centro de pesquisa e
desenvolvimento abrirá suas portas no fi-
nal de 2023 e complementará outros cen-
tros de pesquisa e desenvolvimento da
Mondi, como os laboratórios de recicla-
gem e segurança alimentar em Frants-
chach, na Áustria.

Fedrigoni e
Mohawk forjam
parceria de
fabricação

O Fedrigoni Group e a Mo-
hawk Fine Papers, Inc. firma-
ram um acordo de fabricação
para expandir o alcance de
seus papéis especiais global-
mente. Os valores fundamen-
tais compartilhados de artesa-
nato, inovação e sustentabili-
dade fazem desta uma opor-
tunidade natural e valiosa pa-
ra ambas as organizações. O
acordo estratégico permitirá à

Fedrigoni expandir sua presença no mercado norte-
americano e consolidar sua posição como uma das lí-
deres mundiais em papéis especiais para embalagens
de luxo, e a Mohawk acelerar seu compromisso e foco
no desenvolvimento de soluções inovadoras e cada
vez mais de alto desempenho  e sustentável.

No âmbito de sua parceria de fabricação, a Fedri-
goni participou do novo financiamento por meio de um
instrumento conversível. O alinhamento entre Mo-
hawk e Fedrigoni tem potencial para formalizar uma
transação estratégica nos próximos anos.

Papel Mitsubishi HiTec
na Fachpack 2022

Na recente Fachpack deste ano,
a fabricante de papéis
especiais Mitsubishi

HiTec Paper apresentou vá-
rias inovações sustentáveis na

área de papéis para embalagens.
Entre outras coisas, a Mitsubishi
está adicionando o BAG WG oti-

mizado com uma nova
substância à sua ampla
gama de papéis de barrei-

ra de barricote. O produto
tem uma gramatura de 49
g/m² e impressiona pela

melhoria das barreiras de va-
por d'água e gordura (KIT nível 12). Devido às suas capaci-
dades otimizadas de selagem a quente, o novo BAG WG,
que também está disponível em 87g, é a alternativa ideal e
sustentável para embalagem em saco de alimentos secos e
gordurosos, bem como não alimentícios.

Com o PACK 70 completamente novo, a Mitsubishi
também introduziu um papel de embalagem para o setor não
alimentar. O papel de 70g é selado a quente, à base de fibra
virgem e serve como uma alternativa ecológica e sustentável
às embalagens plásticas existentes feitas de filmes e lamina-
dos de filme. Pode ser sacos de embalagem para brinque-
dos, cosméticos, peças de reposição, acessórios de artesa-
nato e muito mais.

Mondi investe
em novo
centro de
pesquisa e
desenvol-
vimento



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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A Onyx Graphics, Inc., anunciou a disponibilidade

de novos perfis ONYX para impressoras Mimaki, in-

cluindo UCJV300 e JV300-160 Plus. e o CJV300-150

Plus.

Os novos perfis abrangem configurações espe-

ciais de tinta de quatro cores e oito cores em uma lon-

ga lista de tipos de mídia, incluindo vinil adesivo, ban-

ners, tela, papel fotográfico retroiluminado e transpa-

rente. Os novos perfis estão agora disponíveis com o

ONYX 22 e são compatíveis com versões anteriores

do ONYX 21.1 e ONYX 21. Os usuários do ONYX po-

dem acessar esses perfis através da impressora

ONYX e do Profile Download Manager durante a ins-

talação do ONYX ou manualmente.

A
Highcon Systems anunciou o lançamento do

HighConnect, uma plataforma de relatórios de

dados baseada em nuvem que permite aos

usuários monitorar o desempenho de pro-

dução de seu sistema Highcon. A plataforma

permitirá que os usuários acompanhem os principais in-

dicadores de desempenho e melhorem a eficiência de

fabricação de seus sistemas de corte e vinco digital High-

con.

O HighConnect coleta e monitora automaticamente

os dados de produtividade e utilização dos sistemas

Highcon, incluindo status do sistema, velocidades e tem-

pos de configuração do trabalho para fornecer uma visão

geral completa do processo de produção. A plataforma,

então, exibe relatórios em seu painel intuitivo, fornecen-

do ao usuário informações detalhadas em uma platafor-

ma digital totalmente conectada. O HighConnect permite

que os conversores tomem decisões estratégicas de

produção, monitorem as metas de negócios e melhorem

seu fluxo de trabalho para maximizar o rendimento.

A plataforma HighConnect fornece uma visão geral

das tendências com base em dados de produção, sob de-

manda, de qualquer PC ou dispositivo portátil. Ele tem in-

dicações das principais métricas de desempenho para

rastrear a produção, bem como uma visão profunda dos

dados de produção quase em tempo real a serem anali-

sados por tipos de trabalho, tipo de substrato e períodos

de tempo. A plataforma também relata a produção real

versus planejada para melhorar o planejamento e a to-

mada de decisões e oferece a oportunidade de detalhar

os tempos de configuração para identificar áreas de auto-

aperfeiçoamento.

Highcon lança plataforma HighConnect

Novos perfis ONYX disponíveis para impressoras Mimaki



https://www.ahlstrom.com/
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A
s marcas de moda sustentável

YesAnd e Kornit Digital fizeram

parceria com a plataforma global

que promove a inovação na

indústria da moda,

Fashinnovation. As três empresas com

ideias semelhantes apresentarão uma

colaboração inovadora de impressão direta

em vestuário.

A YesAnd e a Kornit Digital estão (e) co-

criando peças orgânicas certificadas de

impressão sob demanda com designs

gráficos de artistas, celebridades,

influenciadores, músicos, VIPs da moda,

ONGs e muito mais. Compartilhando

valores fundamentais de moda e inovação,

produção não tóxica e sem desperdício e a

fusão de tecnologia para acelerar o

impacto, este lançamento representa uma

solução sustentável de ponta que é

acessível, rastreável, personalizável e

escalável. Ao unir forças, essa colaboração

educará, envolverá e ativará os

consumidores e a indústria.

YesAnd e

Kornit Digital

colaboram 

em impressão

sob demanda

personalizável



www.liigo.com.br
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A empresa-mãe da Roland

DGA, com sede em Hamamatsu, a

Roland DG Corporation, com sede

no Japão, anunciou que se mudará

para um novo local construído es-

pecificamente perto de suas insta-

lações atuais em Hamamatsu, no

Japão. A conclusão do novo edifício certificado "near-

ZEB" da Roland DG na área de Miyakoda de Kita-ku,

Hamamatsu, está prevista para julho de 2023 e inte-

grará a fábrica e a sede da empresa, atualmente lo-

calizadas em dois locais separados.

A certificação ZEB é definida

por quatro níveis para alcançar a

construção de energia zero, combi-

nando tecnologias de economia de

energia, como o uso de energia na-

tural e sistemas de equipamentos

eficientes, e tecnologias geradoras

de energia, como geração de eletricidade. energia

solar. O novo edifício de última geração da Roland

DG atingirá mais de 75% do consumo de energia

primária através da conservação de energia (mais de

50%) e criação de energia.

A empresa turca Makroser Tekstil é especializada na fabricação de tapetes impressos digitalmente e ao longo dos

anos tornou-se um dos principais fornecedores do setor. Usando a impressora de transferência por sublimação de tin-

ta TS300P-1800 de alto desempenho da Mimaki desde 2020, a empresa otimizou seu potencial de produção para aten-

der às crescentes expectativas dos clientes neste crescente mercado de tapetes têxteis digitais.

Além da própria impressora, a Makroser Tekstil utiliza tinta original Mimaki na impressora, o que tem ajudado a em-

presa a otimizar seu consumo de tinta.

Roland DG Corporation anuncia realocação

planejada para nova sede

Makroser Tekstil inicia sua produção

com um Mimaki TS300P-1800
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A
Indústria nasceu em 1995 com uma

estrutura moderna e soluções com-

pletas para a produção de materiais

promocionais, comunicação visual e

embalagens.

Em 2018, a Laborprint, indústria gráfica lo-

calizada em Alphaville - SP, começou a inves-

tir no mercado de comunicação visual e mate-

riais para pontos de venda. "Tivemos uma grande demanda

acumulada para esse tipo de aplicação e não poderíamos

perder mais oportunidades", lembra o diretor de vendas, Pe-

dro Henrique Camiloti. "Depois desses anos, tendemos a

crescer ainda mais nesse negócio. Nossa ideia, no curto pra-

zo, é trazer mais uma equipe EFI para consolidar esse seg-

mento porque a demanda do mercado está crescendo", afir-

ma.

"Este é um dos três pilares do desenvolvimento da Labor-

print. No início da nossa "virada digital", analisamos várias

equipes e todos os concorrentes da EFI neste segmento, le-

vando em consideração a versatilidade produtiva de alta qua-

lidade e desempenho. Foi quando conseguimos nosso pri-

meiro EFI VUTEk."

Na época, a Laborprint havia suprimido a demanda por vá-

rios serviços de clientes que já compravam muito. "Tínhamos

materiais para comunicação visual, mas precisávamos de es-

trutura para lidar com eles", lembra Camiloti. "Muitas vezes

perdemos serviços porque nossos preços não eram competi-

tivos, o controle da produção enfrentava dificuldades e a qua-

lidade final nem sempre estava de acordo com nossos

padrões."

A aquisição dessa estrutura foi um passo importante na

trajetória da Laborprint e o investimento foi totalmente supor-

tado pela Serilon, distribuidora exclusiva dos produtos EFI

VUTEk no Brasil. "Com o apoio do gerente de vendas Rafael

Machado, aprendemos mais sobre a VUTEk e suas vanta-

gens para tomar a decisão que impactaria nosso crescimen-

to. As VUTEk são máquinas rápidas, com

qualidade de impressão incrível, muito versá-

teis, robustas industrialmente e de fácil manu-

tenção. Essa consultoria até nos ajudou a via-

bilizar financeiramente o negócio", lembra o

diretor da gráfica.

Com o VUTEk em funcionamento, a La-

borprint passou a atuar no segmento de grandes formatos,

consolidando sua presença no mercado. Houve um aumento

imediato na demanda de mais de 5%, incluindo impressões

em materiais como plásticos, telas, adesivos, mesmo em pe-

quenas quantidades. A gráfica passou a trabalhar com novos

substratos, incluindo espuma, MDF, lona, Polionda e adesi-

vos eletrostáticos. "Nossa carteira de clientes aumentou e

conseguimos crescer horizontalmente, atendendo também as

novas demandas de clientes que já estavam em nossa base.

O resultado de tudo isso foi um aumento direto de mais de

15% em nossa receita", comemora Camiloti.

SOBRE A LABORPRINT
A Laborprint iniciou suas atividades em 1995, com espíri-

to de ousadia e vontade de se consolidar como provedora de

soluções de comunicação, oferecendo aos seus clientes no-

vas possibilidades que iriam muito além dos serviços gráficos

tradicionais. Hoje, a Laborprint está na vanguarda do merca-

do brasileiro e vem se transformando para atender às de-

mandas de diferentes formas de comunicação, como serviços

online e novas tecnologias virtuais, que podem ou não ser in-

tegradas à produção gráfica. Pioneira no mercado de perso-

nalização e referência no desenvolvimento de peças de mar-

keting direto, destaca-se pelo know-how em gestão de con-

teúdo variável, liderança em tecnologia e inovação e no de-

senvolvimento de projetos diferenciados com uma infinidade

de ideias e soluções para ajudar sua empresa gera os melho-

res resultados.

Laborprint prepara investimentos em grande

formato após sucesso com tecnologia EFI VUTEk
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5º FESPA Fórum nas cidades de

Curitiba (PR) e Blumenau (SC)

A
P S

Corpo-

r a t e

Events

e FES-

P A

anunciaram o 5º

Fórum FESPA para

outubro passado. O

encontro de em-

presários do merca-

do de impressão di-

gital para debate

sobre tecnologia e

o p o r t u n i d a d e s

aconteceu nas ci-

dades de Curitiba

(PR) e Blumenau

(SC).

O FESPA Fórum

promove uma re-

flexão sobre o mer-

cado brasileiro e

global, discutindo

novas oportunida-

des, tendências e

tecnologia. O objeti-

vo é transmitir nú-

meros, conceitos e

informações atuais

e relevantes para

auxiliar na gestão,

no melhor planeja-

mento e no pensa-

mento de otimização de processos do empresário de

impressão.

O evento contou com o diretor da APS Eventos Cor-

porativos, Alexandre Keese, na palestra "Impressão di-

gital - uma indústria em constante evolução". O espe-

cialista traça uma linha entre presente e futuro de um

mercado em constante movimento, além de falar de ca-

minhos para que o empresário trabalhe com soluções

integradas e assim agregue valor ao atender as neces-

sidades dos

clientes dentro

de seu portfólio.

Especial istas

c o n v i d a d o s

também vão

tratar de temas

atuais para

compar t i l ha r

novas ideias e

tecnologias.

Para Ale-

xandre Keese,

"ter a oportuni-

dade de reali-

zar um encon-

tro repleto de

informações co-

mo este é muito

importante para

a APS e FES-

PA. Vamos

transmitir aos

empresários e

profissionais de

impressão um

panorama com-

pleto, com da-

dos e conceitos

de gestão e tec-

nologia. Com

as informações

corretas, o in-

vestimento do

empresário é potencializado e nosso mercado pode ge-

rar mais valor e crescer de forma sustentável".

O 5º Fórum FESPA foi realizado sob o lema "Profit

for Purpose" - "Lucro por um Propósito" da FESPA, que

consiste no compromisso de reinvestimento na indús-

tria de impressão digital compartilhando conhecimento

de qualidade para os profissionais. Outro objetivo é va-

lorizar as características de cada região, levando um

conteúdo focado ao empresário do setor.
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Terphane investiu em  uma
metalizadora da Bobst

C
om o objetivo de expandir sua capaci-

dade produtiva para atender à deman-

da por filmes metalizados de alta barrei-

ra, a Terphane,  líder de tecnologia em

filmes PET (poliéster) na América Lati-

na e um importante player global com

operações no Brasil e Estados Unidos, investiu em

mais uma metalizadora da Bobst. O equipamento,

que incorpora a mais moderna tecnologia para meta-

lização de filmes das Américas, entrará em operação

em setembro na planta industrial de Cabo de Santo

Agostinho (PE). 

Dados da consultoria internacional Markets & Mar-

kets estimam que o mercado global de embalagens

plásticas flexíveis metalizadas chegue a US$ 5,8

bilhões já em 2025, contra US$ 4,5 bilhões registrados

em 2020. Um dos principais drivers para este avanço é

a migração de produtos tradicionalmente apresentados

em embalagens rígidas (lata, cartonado e vidro) para

embalagens flexíveis, aumentando a demanda por fil-

mes especiais com alta barreira a umidade, vapor

d´água e luz. Entre os principais mercados, destaque

para alimentos como lácteos, legumes em conserva,

atomatados, pet food, cafés entre outros.

Os filmes metalizados permitem substituir a folha de

alumínio por um filme de poliéster de altíssima barreira,

em diversas aplicações, garantindo uma melhor re-

lação custo-benefício por sua espessura reduzida e

melhor processabilidade nas linhas de conversão de

embalagens e de envase nos brand owners. 

O equipamento
garantirá um
aumento de
aproximadament
e 30% na
capacidade de
metalização de
filmes de
poliéster.
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U
m benefí-

cio impor-

tante de

r e a l i z a r

r e g u l a r -

mente programas de

premiação é ter aces-

so às tendências

emergentes do setor

por meio das ins-

crições de cada tem-

porada. Na última ro-

dada do Global Flexo

Innovation Awards (GFIA), que é patrocinado pela Mira-

clon, uma tendência perceptível identificada pelos jura-

dos foi um reconhecimento crescente, por parte dos con-

vertedores e proprietários de marcas, dos benefícios pa-

ra a sustentabilidade, da economia de custos e da pro-

dutividade que a impressão com Extended Color Gamut

(ECG) oferece. Nas palavras dos jurados, "a ECG ofere-

ce aos proprietários das marcas uma vantagem para

atender às demandas atuais do mercado".

Um excelente exemplo foi a inscrição conjunta de

três empresas - a empresa de pré-impressão Bosisio,

a gráfica de embalagens Celomat SA e a marca global

de alimentos e bebidas Mondelez International (ante-

riormente conhecida como Kraft Foods), que ganhou

um Gold Award por atender a três dos exigentes crité-

rios da premiação: conversão do processo de rotogra-

vura para flexografia, fluxo de trabalho de produção de

impressão e compromisso com a impressão sustentá-

vel. Em um esforço colaborativo notável, a Bosisio e a

Celomat demons-

traram à Mondelez

como as KODAK

FLEXCEL NX Pla-

tes geraram resul-

tados de ECG que

aumentaram a pro-

dutividade da im-

pressão e acelera-

ram o tempo de

processamento ,

equiparando-se à

rotogravura em ter-

mos de qualidade. Isso permitiu que a Mondelez aten-

desse à demanda predominante no mercado: uma

maior variedade de SKUs produzidos em volumes me-

nores.

Fundada em 1975, inicialmente para produzir cilin-

dros de rotogravura, a Bosisio entrou no ramo de pré-

impressão flexográfica em 1997. Em 2008, a empresa

passou a fazer parte do Janoschka Group, um forne-

cedor global alemão de pré-impressão, embora os

membros da segunda e terceira gerações da família

Bosisio ainda estejam ativos na alta administração da

empresa. Embalagens para alimentos convencionais,

alimentos para animais, produtos de higiene pessoal e

de limpeza são os principais mercados da empresa. 

Embora a Bosisio continue fornecendo cilindros de

rotogravura, hoje a flexo representa cerca de 80% dos

volumes. A mudança para a flexo acelerou após o in-

vestimento de 2013 em um FLEXCEL NX System, que

produz mais de 90% das chapas flexográficas.

Bosisio, Celomat e Mondelez vencedoras
do Global Flexo Innovation Awards



http://www.keywell-printer.com/
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"O
s padrões de consumo do
consumidor estão mu-
dando e os proprietários
de marcas precisam se
adaptar. É aí que começa

nosso trabalho, onde criamos soluções
inovadoras." Com essa frase, Nelson
Teruel está refletindo sobre o Silver
Award conquistado por sua empresa,
Teruel-Papéis Amalia Ltda, no Global
Flexo Innovation Awards (GFIA), patro-
cinado pela Miraclon, pela mudança do
convertedor brasileiro de embalagens de outros processos de
impressão para um compromisso com a impressão sustentável
por meio das soluções Miraclon.

Entre outras conquistas, o prêmio reconheceu o uso da em-
presa das chapas FLEXCEL NX para implementar conversões
de rotogravura para flexo para produção de embalagens de
cuidados pessoais para a marca líder Colgate-Palmolive. Ou-
tras inscrições apresentadas mostraram o trabalho inovador da
empresa com a International Paper e a Amparo Chemistry.
Eles impressionaram os jurados em vários aspectos: a empre-
sa não apenas provou para uma marca global em um mercado
competitivo que a flexografia pode igualar a qualidade da roto-
gravura, mas também desenvolveu novos substratos 100% re-
cicláveis para substituir embalagens plásticas difíceis de reci-
clar e concebeu novos fluxos de trabalho de produção eficien-
tes em termos de tempo e custo.

DEFININDO CARACTERÍSTICAS
Inovação e sustentabilidade têm sido características defini-

doras da Teruel-Papéis Amalia desde que o pai de Nelson,
Amadeu, iniciou o negócio em 1969. E, agora, essas são algu-
mas das razões pelas quais a empresa passou a fazer parte do
grupo italiano Gualapack, que adquiriu a Teruel-Papéis Amalia
logo após o sucesso da GFIA.

Nas fábricas de Jaguariúna e Ourofino, a Teruel-Papéis
Amalia imprime em até oito cores em aplicações com mídias
como plástico, papel e papelão com destino aos EUA, América
Latina e Europa. "Por estarem sujeitos a padrões e certifi-
cações internacionais, são mercados exigentes e que valori-
zam a inovação", diz Nelson, acrescentando que "na nossa for-
ma de ver, o que é 'novo' está apenas alguns milímetros além
do que é 'conhecido'. Então, inovação significa simplesmente
fazer algo diferente. Consideramos nosso papel criar e desen-
volver inovações com base nas necessidades de nossos clien-

tes e nos desafios que eles enfrentam."

TRINTA PATENTES QUE SÃO PROVAS DE
INOVAÇÃO

Cerca de 30 patentes fornecem
evidências concretas dessas inovações
- a maioria delas, focada na melhoria da
sustentabilidade de produtos e proces-
sos. 'Green Pack' e 'Green Touch' são
os principais exemplos. O 'Green Pack',
uma estrutura à base de papel para bol-
sas e sachês, substitui os plásticos por

resinas vegetais para criar embalagens à prova d'água, 100%
compostáveis e recicláveis. Já o 'Green Touch' adota uma no-
va abordagem para aplicar resinas de vedação em embala-
gens flexíveis, aplicando-as apenas onde são realmente ne-
cessárias e reduzindo custos e consumo. Um processo atual-
mente sob desenvolvimento - Nelson chama de 'unprinting' - vi-
sa remover a tinta do material usado no acerto para que possa
ser reutilizado repetidamente, economizando toneladas de fil-
me e reduzindo custos e oferecendo benefícios de sustentabi-
lidade.

UM DÉCADA DE CRESCIMENTO

Na visão de Nelson, o sucesso da empresa no Global Flexo
Innovation Awards diz muito sobre o quão longe tanto a Teruel-
Papéis Amalia quanto o setor de embalagens flexíveis impres-
sas em flexo em geral chegaram na última década. "O fato de
uma marca líder global como a Colgate-Palmolive confiar em
nós para converter SKUs de rotogravura para flexo é a prova
de que o mercado reconhece que flexo está no patamar da ro-
togravura em termos de qualidade e estabilidade, e a supera
em custo-benefício."

Ele credita tanto a transformação da flexografia quanto no
sucesso da empresa com as chapas FLEXCEL NX, com as
quais Teruel-Papéis Amalia trabalha desde 2010 após ser aler-
tado sobre a tecnologia pela parceira de pré-impressão Cliche-
ria Blumenau. "A tecnologia no setor de pré-impressão se mo-
ve tão rápido que preferimos terceirizar para um parceiro con-
fiável", diz Nelson.

Hoje, cerca de 85% da produção da empresa é feita em
chapas FLEXCEL NX. Falando do impacto que a tecnologia
FLEXCEL NX teve na impressão de embalagens flexográficas,
Nelson a descreve como "uma tecnologia disruptiva" e traça
um paralelo com a forma como a tecnologia "computador para
chapa" impactou a produção litográfica. 

Teruel-Papéis Amalia combina inovação e
sustentabilidade para vencer a premiação
Silver no Global Flexo Innovation Awards

Nelson Teruel e Livia Virgilio 



Fonte: 
Front. Behav. Neurosci., março 2021 | https://doi.org/10.3389/fnbeh.2021.634158
1. Professor Kuniyoshi L. Sakai, neurocientista da Universidade de Tóquio (Japão), 2021.
2. Virginia Berninger, psicóloga da Universidade de Wisconsin, artigo de 2015 da 
    The Week original do The Wall Street Journal, 2010. 
3. Jon Chan, da Wonder Pens, uma papelaria na Clinton Street, em Little Italia, 2016.

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

3

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

1

Aumenta a concentração, a compreensão, 
a criatividade e a capacidade de reflexão. 
“Escrever abrange o uso da mão e dos 
dedos para formar as letras. Os movimentos 
sequenciais dos dedos ativam várias regiões 
do cérebro associadas com o 
processamento e lembrança de 
informações, pensamento, 
linguagem e memória de 
curto prazo.”²

2

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

Cadernos
são bons
para
aprender 

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

LOVE
PAPER

lovepaper.org.brtwosides.org.br

Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar
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a eProductivity Software (ePS) participou do Encontro Nacional de Embalagem, evento virtual realizada pela

Associação Colombiana da Indústria de Comunicação Gráfica (Andigraf). O evento on-line pudo ser visitado gra-

tuitamente, sendo um espaço para criação e atualização sobre tendências e realização de soluções inovadoras.

O evento conta com convidados com ampla experiência, orientando a gestão dos participantes para a realização

de soluções inovadoras.

A
Miraclon

foi recon-

h e c i d a

pela In-

dian Fle-

xible Pac-

k a g i n g

and Folding Carton Ma-

nufacturers Association

(IFCA) no IFCA Star

Awards 2022 como a

responsável por de-

monstrar um desempen-

ho entre os melhores

nos quesitos inovações

e desenvolvimento em

impressão com a Pure-

Flexo Printing. Acessada

via FLEXCEL NX Print

Suite para Embalagens

Flexíveis, a tecnologia

aborda e controla a dis-

persão indesejada de tinta para permitir uma janela ope-

racional mais ampla, maximizando a eficiência, a repeti-

bilidade e o desempenho geral na impressão. 

A PureFlexo Printing utiliza a tecnologia Miraclon pa-

tenteada e criada pela mesma equipe de P&D que in-

ventou o comprovado FLEXCEL NX System original

lançado em 2008, ba-

seando-se na inovação

que a Miraclon trouxe

ao mercado nos últi-

mos 13 anos. Exclusiva

no FLEXCEL NX Sys-

tem, essa tecnologia

proporciona uma janela

operacional mais am-

pla, independentemen-

te da tela de linhas,

proporcionando uma

economia composta

com menos paradas

não programadas na

impressão todos os

dias, com redução no

tempo de inatividade e

atrasos e com configu-

rações de cores mais

rápidas. Projetada es-

pecificamente para

usos com tinta solvente de bobina larga em filmes, a Pu-

reFlexo Printing maximiza a eficiência da impressão, a

repetitividade e o desempenho geral, enquanto permite

que os fornecedores de pré-impressão consigam uma

impressão mais nítida, cores estáveis e melhores resul-

tados financeiros em suas empresas. 

PureFlexo Printing da Miraclon
recebe IFCA Star Award 2022

por inovações e
desenvolvimento em impressão

Encontro Nacional de Embalagem



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

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

O papel é um dos 
materiais mais 

reciclados do Brasil, 
com uma taxa de 

reciclagem de 70% 
em 2020.²

Em pesquisa realizada no 
Brasil em 2019, 54% dos 

consumidores 
brasileiros preferem 
embalagens de papel 

por serem melhores 
para o meio ambiente.³

Todos os anos, 
cerca de 8 milhões 

de toneladas de 
lixo não reciclado e 
não biodegradável  

são jogadas nos 
oceanos, 

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

LOVE
PAPER

lovepaper.org.brtwosides.org.br

Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar

@TwoSidesBrasil

@LovePaperBrasil

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

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

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

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

para o meio ambiente.para o meio ambiente.
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A HP apresentou hoje a HP PageWide T700i
Press, uma nova plataforma digital de 1,7 m alimenta-
da pela web que ajuda as impressoras a obter maior
eficiência operacional para produção de alto volume
de aplicações de laminação digital de face única, pa-
pelão ondulado e web.

Espera-se que a impressora HP PageWide T700i
esteja disponível para instalação no final de 2023 e
seja configurável para atender às necessidades es-
pecíficas do cliente e do mercado e inclui uma varie-
dade de opções em linha para desenrolamento ma-
nual ou contínuo, preparação, envernizamento e en-
trega em bobina e formato de folha. As configurações
selecionadas poderão atingir 300 m/min. com a tec-
nologia de jato de tinta térmica de passagem única da
HP e tintas à base de água para impressão de emba-

lagens que podem ser recicladas, contribuindo para
as metas de economia circular do fabricante.

Essa nova impressora digital permite aumentar a
capacidade da planta e reduzir os custos de fabri-
cação, ao mesmo tempo em que permite que as im-
pressoras imprimam com tempos de resposta signifi-
cativamente mais rápidos e menos requisitos de
quantidade mínima de pedidos para otimizar os esto-
ques. Isso permite ganhar capacidade para im-
pressão analógica em tiragens mais longas1. Para im-
pressoras que enfrentam uma pressão crescente na
cadeia de suprimentos, esta impressora representa
uma tremenda oportunidade para o crescimento dos
negócios, permitindo maior lucratividade, maior versa-
tilidade de produção e soluções de embalagem mais
sustentáveis.

A
Siegwerk, um dos principais fornecedores
mundiais de tintas de impressão e revesti-
mentos para aplicações de embalagens e ró-
tulos, anunciou que sua série de tintas para
embalagens UniNATURE ganhou o Packa-

ging Europe's Sustainability Awards 2022. A solução de
tinta sustentável com alto conteúdo biorrenovável não
foi apenas selecionada como o vencedor na categoria
"Materiais Renováveis", mas também como a "Ino-
vação Mais Sustentável" entre as 360 inscrições de to-
da a cadeia global de valor de embalagens. Todos os
vencedores das categorias de inovações e iniciativas
comercializadas do Sustainability Awards 2022 foram
anunciados em 13 de setembro de 2022 no Sustainable
Packaging Summit em Lisboa, Portugal.

O UniNATURE incorpora até 50% de teor de carbo-
no renovável, que é até nove vezes mais em compa-
ração com as tintas à base de água padrão e, portanto,
oferece uma alternativa ecológica às tintas convencio-
nais sem afetar a reciclabilidade das tintas, embala-
gens de papel e papelão e, ao mesmo tempo, contribui
para a redução de microplásticos nas tintas. Uma com-

binação de resinas naturais e convencionais, de monô-
meros de origem biológica, permite que os clientes mu-
dem rapidamente para o UniNATURE, pois não são ne-
cessários ajustes nos processos existentes, como velo-
cidade e correspondência de cores. UniNATURE é
aplicável a muitas aplicações de papel e cartão, incluin-
do caixas de papelão ondulado, bandejas e displays,
embalagens de fast food, sacos e sacolas, bem como
copos e embalagens. É compatível com várias apli-
cações de impressão e atende aos mais altos padrões
regulatórios e de mercado.

Siegwerk vence os Prêmios de Sustentabilidade 2022

HP apresenta
a impressora
HP PageWide
T700i para
caixas
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Eye Graphic investe na
tecnologia Crystal da Esko

Uma das principais empresas flexográficas da Malásia, a

Eye Graphic Sdn. Bhd., investiu na mais recente tecnologia

Crystal da Esko para melhorar a qualidade da chapa e aumen-

tar a produtividade como parte de um programa de crescimen-

to contínuo.

A loja de comércio de pré-mídia, que foi a primeira empresa

na Malásia a obter a certificação HD Flexo da Esko, tornou-se

a primeira no segmento de lojas de comércio da ASEAN a ins-

talar um CDI Crystal 5080 XPS em suas instalações de Pe-

nang, fornecendo um fluxo de trabalho de produção de chapas

consolidado e totalmente automatizado que oferece melhor

qualidade de chapa e maior estabilidade de produção.

O Esko CDI Crystal 5080 XPS pode ser operado com um

único toque usando uma interface de tela intuitiva e permite

operação autônoma. Está equipado com Optics 100 V3, mais

um desenvolvimento óptico exclusivo da plataforma Esko, que

combina a melhor qualidade de imagem da categoria com pro-

dutividade ideal. A premiada tecnologia XPS Crystal da Esko

combina a exposição UV principal e traseira, usando LEDs que

sempre emitem uma luz UV constante, ao contrário dos qua-

dros de exposição tradicionais, que usam lâmpadas com saída

flutuante.

Esko e GMG anunciam
parceria tecnológica

Esko  e GMG fizeram uma parceria para fornecer uma nova

conexão entre a solução de criação de perfis e previsão de co-

res da GMG, o GMG OpenColor, e o software de edição de

pré-impressão nativo da Esko, o ArtPro+. O conector será

lançado em novembro de 2022. 

Criando um processo de conversão de cores mais fluido e

eficiente para empresas de embalagens e etiquetas, lojas co-

merciais e empresas de pré-mídia, o novo ArtPro+ GMG Open-

Color Connector melhora a conectividade e a troca de dados

entre as duas soluções. Essa integração garante o processa-

mento ininterrupto de arquivos e a conversão de cores, sem

perda dos metadados essenciais entre os sistemas.

Nova versão dos
softwares da Esko
conecta a
transformação digital
ao sucesso
corporativo

A Esko lança a nova versão dos seus softwa-

res, que capacita as empresas a melhorar a for-

ma como trabalham, erradicar o desperdício e

otimizar processos operacionais.

"Inovação e mudança são fatores inerentes a

qualquer empresa do setor de embalagens.

Porém, o maior desafio está em impulsionar e

implementar essas inovações", disse Jan De

Roeck, Director of Marketing, Industry Relations

and Strategy da Esko

A versão 22.07 inclui diversos novos recur-

sos, como:

l Inspeção para etiquetas impressas digital-

mente - uma nova e completa solução de ins-

peção de impressão para etiquetas impressas

digitalmente;

l AVT AutoSet para embalagens - configu-

rações inéditas de inspeção de impressão auto-

matizada para máxima eficiência e produtivida-

de;

l Solvent Saver no Flexo Engine - reduz em

até 20% a quantidade de solventes utilizados na

produção flexográfica;

l Cape Pack - a primeira solução do merca-

do a oferecer fluxos de trabalho baseados em

nuvem para otimização logística e de pallets;

l Automated Packshots - gera imagens hi-

per-realistas de embalagens, com ferramentas

intuitivas de design 3D que facilitam a renderi-

zação para uso dos clientes;

l ArtPro+ - as novidades incluem suporte à

unidade de impressão e criação de layouts de

repetição contínua, bem como melhorias para

embalagens de papel-cartão e um novo painel

de navegação;

l WebCenter - recursos aprimorados que fa-

cilitam ainda mais o uso e maximizam a produti-

vidade e eficiência;

l ArtiosCAD - novos padrões paramétricos

FEFCO foram adicionados à biblioteca.
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PEFC lança campanha
"Embalagem
Responsável"

PEFC, Associação que promove a gestão sustentável

das florestas, lança a campanha "Embalagem Responsá-

vel" com o objetivo de promover embalagens e embala-

gens provenientes de florestas geridas de forma sus-

tentável e de fontes recicladas.

A iniciativa dirigida a fabricantes, fornecedores, mar-

cas e prescritores torna visível a importância de utilizar

embalagens e embalagens de papel, cartão ou madeira

menos poluentes e mais sustentáveis, e que cumpram os

famosos três Rs: são renováveis, têm origem responsável

e eles são recicláveis.

As embalagens de papel, cartão e madeira, se tiverem

também o certificado PEFC, promovem ativamente a pro-

teção e o uso sustentável das nossas florestas, uma vez

que a certificação florestal garante a origem sustentável e

reciclada das matérias-primas, bem como a sua rastrea-

bilidade. em uma cadeia de suprimentos segura e trans-

parente.

UNITED CAPS
e Mimica se
unem

A UNITED CAPS, fabricante inter-

nacional de tampas e tampas, informa

que sua colaboração exclusiva com a

startup Mimica resultou em uma tam-

pa única e inovadora que marca um

avanço nos rótulos de frescor de alimentos, criando indi-

cadores de frescor acessíveis para tudo. tipo de produtos

perecíveis, desde alimentos a produtos farmacêuticos. O

objetivo é reduzir o desperdício de alimentos e aumentar

a segurança alimentar do consumidor.

O resultado é uma tampa sustentável que consiste em

uma tampa de base e tampa superior UNITED CAPS, o

ativador e gel inventado pela Mimica, uma placa de banda

com sulcos e o rótulo de alumínio superior que se dobra à

medida que o alimento cozinha. 

Produção automatizada de
chapas flexográficas 

A Esko e a Asahi Photoproducts anunciaram que a

CrystalCleanConnect, a linha de produção de chapas fle-

xográficas totalmente automatizada desenvolvida em par-

ceria entre as duas empresas, já está disponível para o

público geral após um ano de sucesso desde que foi apre-

sentada no evento drupa. 

Actega lança tintas UV-LED
ACTExact SafeShield

A Actega, fabricante de revestimentos especiais, tintas, adesivos e

compostos de vedação para a indústria de impressão e embalagem,

apresentou sua nova linha de tintas de baixa migração ACTExact Sa-

feShield UV-LED. As tintas SafeShield UV-LED representam a linha

de produtos mais certificada da Actega até o momento e foram de-

senvolvidas para aplicações de baixa migração, como contato indi-

reto com alimentos, uso em cosméticos ou embalagens nutracêuti-

cas.

Aproveitando a renomada experiência regulatória da Actega, as

tintas ACTExact SafeShield UV-LED foram formuladas de acordo com

os mais rigorosos protocolos e cumprem uma extensa lista de requisitos

regulatórios, tanto internacionais quanto locais.

Testes rigorosos da linha de produtos SafeShield incluem validação de mi-

gração externa por um excelente laboratório de inovação em alimentos. A vali-

dação interna e externa da migração também foi realizada para confirmar a adequação das

tintas para uso de acordo com os requisitos regulatórios.
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