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O
s dezessete UNSDGs vão des-

de a eliminação da pobreza até

a preservação da vida suba-

quática e provavelmente pare-

cem completamente irrelevan-

tes para o dono de uma gráfica

comum. Mas esses objetivos não devem ser

descartados como o show de outra pessoa.

Os UNSDGs afetam a vida de todos nós e

nossas cadeias de suprimentos interligadas

porque são alvos de melhoria. Todos os tipos

de agências, de marcas a municípios, estão

se esforçando de alguma forma na direção ge-

ral do UNSDG. Portanto, por mais vagos e re-

motos que possam parecer para muitas em-

presas, todos devemos apoiá-los.

Em uma recente conferência patrocinada

pela ONU sobre metas e mitigação da mu-

dança climática, os grandes e os bons se

reuniram para lamentar o fato de que tanto a

mitigação da mudança climática quanto o

progresso em direção ao cumprimento dos UNSDGs

estão no caminho errado. Eu ando fora da estrada e is-

so não é bom. Coletivamente, os participantes do en-

contro reconheceram isso, mas também chegaram à

conclusão de que existe, de fato, uma sinergia entre os

dois. Por que isso não era óbvio em primeiro lugar é um

pouco preocupante. E o que essa sinergia tem a ver

com a indústria gráfica?

Bem, não muito à primeira vista. Mas um arranhão vi-

goroso na superfície torna óbvio que resultados positi-

vos, ambientais e de negócios, podem ser alcançados

com um pouco de engajamento proativo. Alcançar es-

sas vitórias no contexto do progresso dos negócios exi-

girá um esforço concentrado, começando com uma

agenda verde para os negócios. Isso pode ser tão sim-

ples quanto uma política ambiental e, claro, ajuda a fa-

zer com que as práticas de negócios sustentáveis

façam sentido para os negócios. Melhorar

a automação do processo e tomar medi-

das para reduzir o desperdício, o fluxo de

trabalho e o gerenciamento de cores são

fontes óbvias para melhorar a eficiência e

reduzir as emissões.

Infelizmente, como indústria, nos falta

liderança para encorajar melhores práticas

ambientais e há relativamente poucos si-

nais de que ações coletivas para a miti-

gação das mudanças climáticas estão

ocorrendo ou mesmo sendo apoiadas. Is-

so é triste e um reflexo pobre dos esforços, ou melhor,

dos esforços que nossas associações industriais estão

tentando fazer para liderar o caminho a seguir. Somen-

te com o compromisso dos governos nacionais e locais

podemos esperar ver melhorias nas credenciais am-

bientais de nossa indústria e obter a ajuda de que nos-

so setor precisa para atender às expectativas dos clien-

tes que atende. Até então, o melhor que podemos es-

perar é um avanço lento e acidental em direção ao

UNSDG, se pudermos identificar uma direção de via-

gem. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças

Climáticas (IPCC) estima que uma ação decisiva agora

poderia alcançar $ 43 trilhões em co-benefícios de de-

senvolvimento até 2070. 2070 está muito longe e, com-

preensivelmente, a maioria de nós priorizará preocu-

pações de curto prazo. No entanto, devemos ter em

mente que o futuro começa com agora.
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Estamos perdendo o rumo dos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável das

Nações Unidas (UNSDG)?

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Este artigo foi produzido pelo Projeto Verdigris, uma iniciativa da indústria que visa aumentar a conscientização so-
bre o impacto ambiental positivo da impressão. Este comentário semanal ajuda as gráficas a se manterem atualiza-
das com os padrões ambientais e como a gestão empresarial respeita o meio ambiente pode ajudar a melhorar seus
resultados. A Verdigris é suportada pelas seguintes empresas: Agfa Graphics, EFI, Fespa, Fujifilm, HP, Kodak, Mira-
clon, Ricoh Splash PR, Unity Publishing e Xeikon.

Os UNSDGs afetam a vida 

de todos nós e 

nossas cadeias de 

suprimentos interligadas

porque são alvos de melhoria.
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A Kalunga, maior empre-

sa brasileira na distribuição

de material para escritório,

informática e escolar, com-

plementa o portfólio do gru-

po com a divisão de gráfica

rápida Copy&Print, presente

em seis de suas 220 lojas. E

a divisão conta com um im-

portante parceiro desde o

início da operação: a linha

EFI Fiery®, servidores que

gerenciam o funcionamento

de todas as impressoras.

A
Konita Brasil iniciou no mercado como Fax

Cargo Importação e Exportação e atende ao

mercado brasileiro desde 1996 com o forne-

cimento de chapas para impressão offset.

Em 2020, em uma expansão de portfólio, in-

gressou no mercado de papéis especiais, e se tornou

um player importante na importação e distribuição de

papéis finos e de revestimentos para o mercado local. 

Com esta parceria, unimos a expertise de fabri-

cação do grupo italiano Fedrigoni, com a experiência

de importação e distribuição da Konita Brasil, resultan-

do em um serviço de excelência e agilidade necessá-

ria no mercado Brasileiro.

Koenig & Bauer, gi-

gante na indústria de

impressão que registrou

excelentes resultados

durante a ExpoPrint &

ConverExpo 2022.

Quem declara isso é o

diretor da companhia no

Brasil, Paulo Faria:

"Mergulhamos fundo

na ExpoPrint & Conve-

rExpo com a certeza

que poderíamos maxi-

mizar os resultados que

já vinham sendo positi-

vos durante o ano. Nosso estande apostou na energia

do rock and roll para consolidar a coletânea de insta-

lação de máquinas e parcerias com nossos clientes.

Analisando de uma forma geral, a participação da Ko-

enig & Bauer no evento foi excepcional. Foi literal-

mente um show da Rapida representada pelos mode-

los 105 e 106".

A Koenig & Bauer também se preocupou em levar

ao visitante da feira a importância de garantir que os

equipamentos dos clientes estarão sempre funcio-

nando com alta produtividade: "Aproveitamos a opor-

tunidade para mostrar que o nosso time de Peças e

Serviços está com-

pleto e pronto para

atender de manei-

ra customizada

qualquer necessi-

dade de nossos

clientes. Aliás, ol-

hamos com muito

carinho e atenção

para esse departa-

mento. Posso di-

zer com total segu-

rança que somos a

empresa que mais

contratou profissio-

nais para a área de Peças e Serviços. Reforçamos

nossa presença na região Sul ao anunciar na feira a

parceria com a AVM Brasil", relata Paulo.

Para coroar o ano da Koenig & Bauer, além da par-

ticipação de sucesso na ExpoPrint & ConverExpo e

dos excelentes resultados pós-feira, a filial brasileira

foi agraciada com um importante prêmio pelos ser-

viços realizados.

"Para coroar o trabalho de toda a equipe, recebe-

mos da matriz o Prêmio Agency of the Year que re-

conhece a melhor subsidiária da Koenig & Bauer em

todo o mundo".

Kalunga aposta no

crescimento do Copy&Print

com suporte de software da

linha EFI Fiery

Paulo Haddad, gerente das
impressoras rápidas da Ka-
lunga 

Konita Brasil novo

master distribuidor

de Fedrigoni

Koenig & Bauer segue colhendo resultados positivos

após ExpoPrint & ConverExpo Latin America



1.
Sem a impressão você NÃO teria a coleção
de romances que guarda desde criança.
Uma linda lembrança de infância que se apa-
garia para sempre, também desapareceria o

cheiro característico de um livro recém-comprado.
Além disso, acabariam as
idas ao quiosque ou à liv-
raria que terminassem
com um ou dois exempla-
res da sua edição preferi-
da, a revista que compra
todos os domingos ou os
álbuns de figurinhas que
os mais pequenos cole-
cionam... Sem impressão,
os livros tão bom não exis-
tiría os momentos que nos
fazem passar, as aventu-
ras não ficariam para
sempre no papel. Neste
dia utópico, nossas biblio-
tecas estariam vazias
sem as grandes obras da
literatura universal.

2.
Sem imprimir,
você NÃO po-
deria colocar
um adesivo

Golden Gate na parede
da sua sala. Você não te-
ria escolha, seu quarto fi-
caria sem cor. Uma das
grandes tendências do
século XXI, decorar a sala, a sala ou a cozinha com
aquela paisagem ou monumento de que tanto gosta
não seria possível se não existisse a impressão. As pa-
redes da sua casa decoradas com papel colorido volta-
riam a ser brancas e sem graça.

3.
Sem a impressão NÃO haveria outdoors e as
marquises dos cinemas e teatros estariam
vazias. Sair pela porta de casa e não encon-
trar nenhum cartaz anunciando os últimos

lançamentos da semana ou a marquise, que anuncia o
show do seu cantor preferido, também ficaria vazio. Em
suma, as ruas das cidades seriam irreconhecíveis; sem
a impressão, perderiam a alegria e a cor.

4.
Sem imprimir você NÃO teria as melhores
notas da aula. Com o advento da tecnologia
é normal que as anotações se acumulem
nas pastas do computador. Porém, se não

existisse a impressão,
seria impossível estu-
dar com sublinhado
manual e, principal-
mente, guardar essas
informações de forma
física para acessá-las
novamente quando
sentirmos saudades
ou quisermos reler
anotações antigas.

5.
Sem impri-
mir você
NÃO pode-
ria ter seus

álbuns cheios de fotos
das pessoas que você
ama. Os bons mo-
mentos devem ser
sempre eternizados
com uma fotografia.
Imagine que por algu-
mas horas a foto da-
quele dia especial
com seus amigos ou
familiares desapare-
cesse de suas prate-
leiras. Imagine como

seria estranho não poder ver nenhuma foto de quando
você era criança novamente ou não ter nenhuma lem-
brança de seus antepassados. As fotografias funcio-
nam como uma caixa de memória, são essenciais pa-
ra preservar a nossa história de vida e sem a imprimir
não seria possível.

A Canon convidou-nos a refletir sobre a importân-
cia da impressão com estes exemplos, embora exis-
tam muitos mais detalhes e locais onde a encontra-
mos. Fotografias, livros ou papel de parede mostram
que a impressão está em todo lugar, mesmo onde me-
nos esperamos. Nosso dia a dia não pode ser enten-
dido sem impressão.
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Canon celebra o Dia Internacional da Impressão
A impressão faz parte do dia-a-dia de pessoas em

todo o mundo e, se desaparecesse apenas por algu-

mas horas, a rotina e a vida como a conhecemos ago-

ra seriam muito diferentes. Para realçar e relembrar a

sua importância, a Canon celebrou o Dia Internacio-

nal da Impressão com uma iniciativa que reflete como

seria um dia sem ela, apresentando alguns exemplos

que demonstram a sua relevância para a população.



www.expograficabolivia.com.bo
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A
pós um ano em que vimos os pri-
meiros passos concretos para a
chegada do 5G no Brasil, dis-
cussões sobre a aplicabilidade
do metaverso e a consolidação
da transformação digital como

fator determinante em todos os setores
econômicos, fica a expectativa sobre quais
serão as principais tendências tecnológicas
em 2023. Os segmentos tecnológicos que de-
vem se manter em destaque no próximo ano
são Conectividade, Inteligência Artificial alia-
da à Internet das Coisas, o que nos leva à
AIoT (Inteligência Artificial das Coisas), e Pla-
taformas as a Service (PaaS).

É importante destacar que essas tendências que pas-
saremos a ver com mais frequência nos próximos anos
já estão presentes e em forte utilização pelas empresas,
indústrias e seus clientes. O que será acelerado a partir
de 2023 é o aperfeiçoamento na entrega e no desem-
penho de todos esses serviços.

1. CONECTIVIDADE

A conectividade continua sendo o grande tema que
permeia todas as soluções e inovações. Vivemos em um
mundo com intensa interação e o grande desafio

é reconhecer quais serão os atores e os agentes des-
te serviço, cada vez mais fundamental e presente para
todos os segmentos da economia e da sociedade. É pre-
ciso estar conectado, seja você uma indústria, um pe-
queno varejo, uma corporação internacional ou um usuá-
rio final. 

A grande inovação estará no formato mais eficiente e
ágil para entregar a conectividade que as pessoas e em-
presas precisam. Não basta simplesmente oferecer a co-
nexão. É necessário que exista garantia de entrega do
que foi contratado e, de preferência, configurado à ne-
cessidade daquele cliente. Do mesmo jeito que o merca-
do viu o boom das ISPs e PPPs, a partir de agora sur-
girão agentes orientados ao fornecimento de serviços de
internet estável com cibersegurança e demais garantias
relacionadas às necessidades de cada cliente.

Grandes investimentos em máquinas e equipamen-
tos terão seu retorno de produtividade e eficiência ga-
rantidos a partir de sua ampla conexão e uso extensivo
de suas funcionalidades. Operações gigantescas como
de mineração, que movimentam máquinas de 300 a 500

toneladas, assim como no agronegócio,
com tratores e máquinas para o plantio, irri-
gação e colheita com múltiplos sensores e
computação de dados, ganharão em de-
sempenho com mais acessos em baixa
latência.

O conceito de redes privadas não é no-
vo, mas passa a transcender os limites de
uma rede puramente física, incluindo ele-
mentos como computação em nuvem, pro-
cessamento de borda, aplicativos e arma-
zenamento totalmente virtualizados, am-
plamente alavancados com a mobilidade,
segurança e flexibilidade trazidas pelo fa-
tiamento de rede ("slicing"), habilitado pe-

las redes 5G.
Isso é possível porque o 5G é mais do que uma evo-

lução de padrão de internet: é uma tecnologia realmente
nova de serviços móveis, que viabiliza soluções que an-
tes não eram possíveis. O 5G agrega não só mais velo-
cidade para a internet móvel, mas uma resposta ao en-
vio de dados (latência) muito menor, além de uma capa-
cidade muito ampla de processamento de dispositivos
conectados.

2. AIOT (INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DAS COISAS)
A Inteligência Artificial (IA) faz uma intersecção com a

conectividade e será cada vez mais aplicada de maneira
a otimizar processos. Não se trata aqui de um robô que
fala com o ser humano, como popularmente as pessoas
pensam a IA, mas, sim, de máquinas cada vez mais oti-
mizadas por meio de machine learning e deep learning,
aperfeiçoando sua compreensão do ambiente. Isso será
possível porque as redes trabalham cada vez mais de
maneira orquestrada e são mais flexíveis para se adap-
tarem a qualquer situação, como ocorreu no auge da
pandemia de Covid-19, quando o tráfego mundial cres-
ceu 10 vezes e as redes suportaram a demanda. O uso
da IA estará presente de maneira significativa na com-
preensão das demandas e na correspondente gestão
das redes para fazer entregas com qualidade.

Este "micro entendimento" das demandas ocorre
através do AIoT (AI + IoT), que consiste em dispositivos
IoT com IA, habilitados para interagir com diferentes for-
matos e situações tecnológicas e aprender com a rede de
maneira a adaptar o seu desempenho e dosar recursos
computacionais e energéticos, conforme a necessidade, 

As tendências de tecnologia em

2023 já estão em nossas mãos

Hermano Pinto Jr. 
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A Pantone anunciou o "Viva Magenta" como a Cor

do Ano para 2023.

Como tradicionalmente acontece, a empresa usou

suas redes sociais para apresentar a nova cor, um

vermelho carmim (Pantone 18-1750 Viva Magenta)

que, a partir de agora, deve configurar como tendên-

cia para looks, produtos e serviços que vão ganhar

notoriedade a partir da virada do ano. 

De acordo com o comunicado da Pantone, a cor é

"pulsante, cuja exuberância promove otimismo e ale-

gria. Poderoso e fortalecedor, é um vermelho anima-

do que encoraja a experimentação e a autoex-

pressão sem restrições. Audacioso, espirituoso e in-

clusivo para todos".

o que contribui não apenas com a eficiência dos proces-

sos, mas também com a inexorável tendência por so-

luções sustentáveis.

Todas as tecnologias existentes já são usadas em

modelos de negócios em plena operação, mas seguem

evoluindo e sendo aprimoradas. As inovações e tendên-

cias que veremos ganhar terreno nos próximos anos

serão possíveis por causa de um movimento importante

de aculturamento, tanto de quem vende quanto de quem

usa. Essa evolução vai ocorrer à medida que as empre-

sas passarem a entender mais de seus próprios proces-

sos e dos serviços e soluções oferecidos pelas empre-

sas de tecnologia.

Nesse sentido, a mão de obra qualificada tem um

vasto espaço de crescimento, não somente no aspecto

técnico de atuação e planejamento das transformações

tecnológicas, mas também na capacitação específica de

entendimento das necessidades de diferentes indústrias

e sua tradução em serviços eficientes para atender as

especificidades de forma eficiente e customizada.

As "Plataformas oferecidas como Serviço" (PaaS)

representam mais uma forte tendência que deve des-

lanchar ainda mais no próximo ano. Importante ele-

mento que compõe o quadro da evolução do setor de

telecomunicações, pois estão presentes em pratica-

mente tudo, uma vez que as plataformas são as bases

para os mais diversos ecossistemas, substituindo um

mundo de "protocolos fechados e concentração infor-

macional", que por anos dominaram as arquiteturas de

TI (e de OT).

3. PLATAFORMAS AS A SERVICE (PAAS)
As soluções PaaS ainda apresentam um custo ele-

vado e não são acessíveis para todos os níveis, porém

esse cenário deve mudar aos poucos e à medida que

empresas especializadas passarem a fornecer o serviço

de plataforma para pequenos negócios. Esse modelo

de monetização deve evoluir de forma que essas em-

presas atuem como brokers de plataformas maiores e

mais pesadas.

Outras inovações que devem se tornar mais presen-

tes e consolidadas, conforme a consultoria internacional

de tecnologia Gartner, estão de certa forma ligadas às

tendências citadas acima, pois é por meio de conectivi-

dade de qualidade, segurança cibernética com redes

providas pelo 5G, Plataformas "as a Service" em nuvem

trabalhando com uso de inteligência artificial aliada à IoT,

que superaplicativos, sistemas digitais imunes e geren-

ciamento de confiança e segurança de IA podem ser de-

senvolvidos. Essas tendências estão estritamente liga-

das ao fortalecimento de redes, presença na nuvem e

segurança de dados.

O metaverso, outra tendência importante para 2023

de acordo com Gartner, já mostrou várias propostas, tes-

tes e possibilidades de aplicação, e é preciso sinalizar

que muito foi construído para os usuários finais (B2C),

com espaço para crescer e trazer soluções, mas ainda

com expectativas difusas para os próximos anos. Entre-

tanto, parafraseando o cientista Silvio Meira, ainda esta-

mos na "era do Metaverso discado", e muita coisa ainda

irá mudar.

Já no segmento B2B, o metaverso ganha força e ca-

da vez mais aplicabilidade. Grandes indústrias do porte

da BMW, Hyundai e Siemens, por exemplo, assim como

o Exército dos Estados Unidos, já fazem uso com suces-

so em suas linhas de produção, criando projetos, treina-

mentos, simulações variadas, manutenção de helicópte-

ros das tropas e manuseio de reatores atômicos, entre

outros, tornando a vivência simulada cada vez mais pró-

xima da realidade e com resultados concretos para es-

ses segmentos.

CONCLUSÃO

As tendências de tecnologia em 2023 já estão em

nossas mãos: presentes na maior parte das operações

do dia a dia, movimentando recursos e equipes por todo

o planeta e em muitas indústrias. A diferença é que a

partir do ano que vem passaremos a vê-las com mais

clareza e, por meio delas, seguiremos inovando durante

muitos e muitos anos. 

Viva Magenta é a Cor do Ano 

anunciada pela X-Rite Pantone para 2023
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Ricoh Brasil

iniciou em

dezembro

projeto-piloto

de 4 dias

semanais de

trabalho para

seus

colaboradores
A Ricoh Brasil iniciou em dezembro um
projeto-piloto em que seus mais de 400
colaboradores terão uma semana de
trabalho com quatro dias úteis. O
sistema em teste prevê manter a carga
horária diária de trabalho e conservar o
mesmo salário. O projeto-piloto, que
está sendo implementado,
gradativamente, em todas as quatorze
unidades da Ricoh na América Latina
desde julho, prossegue na Ricoh Brasil
durante os meses de dezembro de
2022 e janeiro de 2023.
A fim de manter o alto nível de
atendimento às empresas que são
clientes Ricoh, o dia de folga será
rotacionado por departamento,
garantindo uma pessoa substituta,
conforme a função: para alguns será
sexta-feira e para outros segunda-feira.
Após a conclusão do projeto-piloto em
toda a América Latina, prevista para
março de 2023, a direção da empresa
avaliará e medirá indicadores
relacionados à produtividade, equilíbrio
entre vida pessoal e profissional,
saúde, impacto na organização, entre
outros, para decidir como continuar
com este conceito no futuro.   

D
e 8 a 13 de dezembro de
2022, a maior feira de
máquinas têxteis da Ín-
dia, a ITME, foi realizada
em Greater Noida, na Ín-

dia. A Stovec, uma subsidiária da
SPGPrints BV, Holanda, anunciou
um show de sucesso apresentando
as mais recentes inovações em im-
pressão têxtil convencional e digital
para a indústria de moda e móveis

domésticos. Como inventora da tec-
nologia de tela rotativa em 1963 e ini-
ciadora da impressão têxtil digital em
1991, a SPGPrints tem desempen-
hado um papel de liderança na im-
pressão têxtil há mais de 60 anos.

A SPGPrints lançou a nova e ro-
busta impressora digital de nível bási-
co - DART na ITME para seus clientes
indianos que desejam iniciar sua jor-
nada na impressão digital têxtil.

SPGPrints|Stovec na ITME 2022

Estreia mundial do presente e

futuro da impressão têxtil



www.feirafutureprint.com.br


A
velocidade do platesetter Kodak Magnus Q800
de alto desempenho foi aumentada mais uma
vez com T-speed Plus, oferecendo rendimento
de até 84 B1 ou 8 chapas por hora (pph). A Ko-
dak introduziu o T-speed, então o sistema CTP

8-up mais rápido do mundo, cerca de dois anos atrás. O
montador de chapas Magnus Q800 agora pode imprimir
uma chapa a cada 42,9 segundos. Isso marca a terceira
atualização de velocidade da Kodak para o Magnus
Q800 em quatro anos, com uma melhoria de velocidade
de mais de 40% em relação ao Z-Speed mais antigo de
2018. O platesetter Magnus Q800 também pode criar
imagens de chapas sem processamento Kodak Sonora
XTRA em sua nova velocidade máxima .

O dispositivo CTP atualizado ajuda as impressoras

offset planas e da web a maximizar ainda mais a produti-
vidade de seus fluxos de trabalho offset. Todas as
opções de automação disponíveis para o montador de
chapas Magnus Q800, incluindo Carregador de Palete
Único (SPL), Carregador de Palete Múltiplo (MPL) e Uni-
dade de Cassete Múltiplo (MCU), suportam a nova velo-
cidade. Tendo em vista a nova atualização de velocidade
do platesetter, é uma grande vantagem que o carregador
multipaletes possa armazenar até 3.200 pratos em até
quatro tamanhos de pratos diferentes: dois paletes de
1.500 pratos cada e dois cassetes de 100 pratos cada.
Também útil para tempos de execução longos sem inter-
venção manual é o aumento de 40% recentemente im-
plementado na capacidade do sistema de remoção de
folhas intermediárias para SPL/MPL.

A callas software, fornecedora de soluções automati-
zadas de arquivamento de PDF e controle de qualidade,
lançou uma grande atualização para sua principal linha
de produtos pdfToolbox. A atualização adiciona suporte
para processamento de documento personalizado
(VDP) mais rápido, várias melhorias nos mecanismos
JavaScript e Plano de processo no pdfToolbox para tor-
nar a automação avançada mais rápida e eficiente e um
mecanismo de relatório personalizado mais fácil.

A velocidade
de processamento é crítica em alguns ambientes.
Versões anteriores do pdfToolbox adicionaram tecnolo-
gias como Quick Check e Quick Fix, onde um mecanismo
altamente otimizado lida com arquivos PDF muito mais
rápido do que qualquer mecanismo de comprovação tra-
dicional para determinadas tarefas. No pdfToolbox 14, fo-
ram adicionados recursos para lidar com documentos
personalizados.
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A Kodak melhora a velocidade do

platesetter Kodak Magnus Q800

callas software lança pdfToolbox 14



A
C a n o n

a n u n -

ciou os

vence-

d o r e s

do prê-

mio Jovem Cam-

peão do Ano, que re-

conhece as conquis-

tas de jovens de to-

do o mundo compro-

metidos em promo-

ver mudanças so-

ciais e ambientais

positivas. Agora em

sua terceira edição,

o Global Good

Awards defende mu-

danças sustentáveis

de longo prazo, des-

tacando jovens, ONGs e empresas que fazem um tra-

balho excepcional quando se trata de lidar com

questões sociais e ambientais.

Os vencedores nas categorias Sub 16 e Sub 21 fo-

ram anunciados na cerimônia de premiação em outubro

passado, Netra Venkatesh e Nabilah Chowdhury, res-

pectivamente, cujo

trabalho para pro-

mover mudanças

positivas foi ampla-

mente elogiado pe-

los juízes.

A Canon patroci-

na a categoria de

Prêmio Jovem

Campeão do Ano

há três anos. Este

patrocínio faz parte

da visão de susten-

tabilidade da Ca-

non, que se baseia

em usar o poder da

imagem para ajudar

as pessoas a imagi-

nar um mundo mel-

hor. A Canon

também está impulsionando esse compromisso por

meio do Young People Programme, uma iniciativa que

inspira, educa e capacita jovens em toda a região EMEA

para compartilhar as histórias de sustentabilidade que

mais importam para eles, sempre alinhadas com os

ODS da ONU. .
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Canon anuncia os vencedores do

prémio Jovem Campeão do Ano



A fabricante de

equipamentos de

acabamento de im-

pressão, AB Grap-

hic International

(ABG), realizou um

evento aberto em

sua fábrica em Ge-

rona, Espanha. O

local, usado pela Enprom Solutions adquirida em con-

junto pela ABG e Kocher+Beck em julho de 2019, fa-

brica máquinas de bobinagem contínua ABG, linhas

de conversão, máquinas de manga e produtos perso-

nalizados automatizados.

O evento aconteceu nos dias 9 e 10 de novembro e

as demonstrações online foram filmadas no dia 11 de

novembro, fornecendo insights valiosos para os clien-

tes globais da ABG.

Sendo esta a

primeira oportuni-

dade que a ABG

teve para dar ofi-

cialmente as boas-

vindas à fábrica de

Gerona à família,

em grande parte

devido às res-

trições do Covid-19, o evento contou com a presença

maioritariamente de clientes espanhóis que procura-

vam melhorar a eficiência e produtividade nas suas

próprias instalações. De particular interesse foi a linha

ABG de bobinadeiras contínuas com técnicas de corte

que fornecem a melhor emenda de topo do mercado.

O evento em si incluiu uma mistura de apresen-

tações e demonstrações destinadas a mostrar a tec-

nologia avançada da ABG. 
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A
X-Rite anunciou que

a nova linha de es-

pectrofotômetros

portáteis eXact

sagrou-se vence-

dora do Pinnacle InterTech

Award 2022 com destaque

pela tecnologia Mantis Video

Targeting, que utiliza uma câ-

mera de alta resolução para

mostrar ao operador precisamente o

que está sendo medido sem obscurecer o alvo. Isso

elimina a incerteza e a necessidade de retrabalhos, for-

necendo ao operador a confiança de que o ponto certo

foi medido. 

"Combinar tecnologia de imagem e captura com da-

dos espectrais é o futuro da medição de cores, tornando

mais fácil para os usuários visualizar e analisar o ponto

exato de medição para reduzir erros", disse Arthur

Smith, vice-presidente de desenvolvimento de produtos

da X-Rite. "Ganhar o prestigio-

so Pinnacle InterTech Award

valida a importância dessa tec-

nologia inovadora para ajudar

os clientes a otimizar e simplifi-

car seus fluxos de trabalho de

cores, permitindo que eles

atendam melhor sua base de

clientes e expandam seus

negócios."

O eXact 2 é a nova geração da

linha de espectrômetros X-Rite que

oferece tecnologia pioneira de medição

sem contato para o mercado de impressão e embala-

gem combinando tecnologia de imagem com zoom, câ-

mera integrada, digitalização, Wi-Fi e integrações de

software avançadas. Com uma interface de usuário sim-

plificada, os operadores de impressão podem verificar

os requisitos do cliente duas vezes mais rápido e com

mais confiança de que o ponto correto é medido.

eXact 2 da X-Rite

vence Pinnacle

Intertech Award

2022

AB Graphic exibe sua tecnologia 

em evento open house



https://flexoelabels.com/
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F
iery, o servidor

de impressão

(DFE) e negó-

cios de fluxo de

trabalho de im-

pressão da empresa de

tecnologia de artes gráfi-

cas Electronics For Ima-

ging, apresentou novos

recursos poderosos de

nuvem e aprimoramen-

tos adicionais de produti-

vidade para empresas.

dams de impressão na

nova versão 6.8 da so-

lução de gerenciamento

de tarefas EFI Fiery

Command WorkStation.

Uma integração de nuvem EFI IQ oferece aos

usuários da Command WorkStation a capacidade de

fazer backup e restaurar suas configurações de inter-

face de usuário personalizadas, predefinições locais e

modelos de imposição. Com apenas um clique, eles

podem convidar outros usuários da Command WorkS-

tation para o centro de impressão ou outros locais da

empresa para baixar e instalar configurações e recur-

sos comuns.

Uma gráfica pode otimizar a Command WorkStation

para todos os usuários, mesmo em vários locais, para

uma maneira mais rápida e flexível de gerenciar trabal-

hos de forma consistente com a confiança de que suas

configurações são armazenadas com segurança na

conta na nuvem EFI IQ da sua empresa.

As empresas de impressão também obtêm flexibili-

dade significativa e configuração de trabalho mais rápi-

da por meio do novo recurso Predefinição seletiva da

Command WorkStation 6.8. Agora, os usuários podem

definir configurações que se aplicam apenas a aspec-

tos específicos de um trabalho e deixar todas as outras

configurações originais intactas. O uso das predefi-

nições pode reduzir o tempo necessário para preparar

os arquivos recebidos e preparar os trabalhos para pro-

dução em 80%.

A
HP Inc. anunciou uma nova impressora rotativa

a jato de tinta de alto volume: a impressora ro-

tativa HP PageWide T485 HD com HP Brillian-

tInk.

Esta impressora rotativa foi projetada para atender a

uma ampla gama de aplicações comerciais, editoriais,

transacionais e de mala direta, dando aos provedores

de serviços de impressão (PSPs) a versatilidade para

atender às necessidades de seus clientes de mídia re-

vestida e não revestida. .

Os principais benefícios da HP PageWide T485 HD

Web Press com HP Brilliant Ink são:

o Alta qualidade: HP Brilliant Ink permite uma gama

de cores mais ampla e viva. Além disso, permite que os

usuários imprimam diretamente em mídia offset reves-

tida e não revestida.

o Produtividade: Imprima até 800 fpm/244 mpm em

monocromático e colorido no modo Performance. Esta

impressora a jato de tinta produtiva oferece impressão

confiável em velocidades incríveis com mais de

400.000 páginas coloridas por hora.

o Versatilidade - Esta impressora de 42 polegadas

de largura oferece flexibilidade para produzir uma ga-

ma mais ampla de aplicações em uma variedade de ti-

pos e formatos de mídia, permitindo que os clientes ex-

pandam seus negócios e expandam para novas apli-

cações. Esses aplicativos vão além da mala direta tra-

dicional e dos livros e podem incluir panfletos, brochu-

ras, malas diretas, pôsteres, banners, jornais, revistas,

catálogos e jornais.

HP anuncia novas impressoras rotativas a jato de tinta

Nova versão do Fiery Command WorkStation
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Brother avança

no segmento de

laser colorido de

alta velocidade
A Brother lançou a série L9000 de
impressoras laser a cores A4, a mais
avançada que concebeu até à data, uma vez
que oferece maior qualidade de impressão e
permite criar soluções de gestão documental
personalizadas, bem como fluxos de trabalho
inteligentes para aumentar a produtividade e
agilizar os processos de escritório.
Este lançamento representa uma grande
aposta estratégica para a Brother, alargando
a sua gama de produtos num novo segmento
dentro das lasers a cores de alta velocidade,
com equipamentos potentes e duráveis, que
lhe permitirão tornar-se um forte concorrente
nos segmentos de mercado com maiores
volumes de impressão.
Esta gama de impressoras, composta por 4
unidades - 2 impressoras: HL-l9470CND e
HL-l9430CDN e 2 multifuncionais: MFC-
l9670cdn e a MFC-l9630CDN -, foi
especialmente concebida para ser instalada
com um Managed Print Service. Desta forma,
a sua utilização pode ser otimizada e
adaptada a qualquer ambiente de escritório,
aproveitando todo o seu potencial. Este tipo
de modalidade poupa tempo e recursos
internos, ao incluir a substituição automática
de consumíveis, apoio técnico especializado
em caso de qualquer incidente e melhoria
das opções de segurança para maior
tranquilidade. É a opção perfeita para
empresas que buscam melhorar sua
eficiência sem aumentar seus custos.

DPP investe na Scodix para

criar produtos extraordinários

A
DPP investiu recentemente em uma impressora de aprimora-

mento digital Scodix Ultra. As aplicações Scodix Foil & Sense

foram citadas como principais impulsionadores de investimen-

tos e oferecem à empresa possibilidades de automação expan-

didas e benefícios econômicos, além de elevar a aparência lu-

xuosa de seus produtos.

A DPP é uma empresa de impressão digital focada em automação. Ela

é especializada em uma ampla variedade de aplicativos de impressão co-

mercial, todos personalizáveis por lojas online como a PeterPrint. O DPP

agrega valor tornando a personalização seu padrão, seja em tamanho, ti-

pos de papel ou enfeites. No grupo de empresas, os produtos são vendi-

dos diretamente em lojas virtuais entre outros grandes revendedores e

gráficas online.

O crescente negócio da DPP incorpora uma tomada de decisão cons-

ciente e ecologicamente correta. As aplicações Scodix têm um alto valor

ecológico, pois reduzem o consumo de energia, produtos químicos e me-

tais pesados em comparação com a folha tradicional e o verniz. Uma vez

que o processo Scodix não usa corantes ou moldes, isso permite uma im-

pressão econômica para tiragens curtas a médias, alcançando resultados

inigualáveis de aprimoramento da folha.

A Screen Graphic Solutions atualizou os respectivos logotipos de

produtos para sua marca de sistemas de impressão digital da série

Truepress. As mudanças visam esclarecer o desenvolvimento de pro-

dutos e soluções da Screen GA para cada um dos mercados de vare-

jo/edição, rótulos e embalagens. A empresa planeja começar a enviar

impressoras com os novos logotipos a partir da primavera de 2023.

Os novos designs são baseados nos conceitos de tradição e ino-

vação, usando esquemas de cores tradicionais japonesas com letras

simples e refinadas.

A Screen atualiza

os logotipos da

Truepress
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A Canon Europe acaba de apresentar a versão 6 da

sua plataforma integrada de produção e gestão de fluxo

de trabalho de alto desempenho, PRISMAproduction, e

lança o PRISMAsimulate Ultra, que inclui provas de im-

pressão, estimativa de custo de tinta, para aplicações de

artes gráficas e comunicação empresarial.

Vários aprimoramentos foram feitos na ferramenta, in-

cluindo recursos de pré-impressão expandidos, dando

aos clientes mais flexibilidade para lidar com uma ampla

variedade de formatos de arquivo de impressão, incluin-

do PDFs, AFPs, dados de linha, PCL, Postscript, PPML,

LCDS, RDO e VIPP.

Como os trabalhos de impressão estão se tornando

mais com-

plexos devi-

do à perso-

nalização e tiragens curtas, a complexidade do arquivo

de impressão está aumentando, esta nova versão inclui

ferramentas de otimização de dados para que impresso-

ras jato de tinta e toner compatíveis com produção PRIS-

MA funcionem em velocidade máxima, mesmo com ar-

quivos PDF extremamente grandes, como aplicativos de

fotos comerciais ou aplicativos de artes gráficas. Isso não

apenas maximiza o desempenho do fluxo de trabalho,

mas também garante que mesmo as impressoras mais

rápidas atinjam a produtividade máxima.

A
Canon Europe anunciou duas novas adições

à plataforma imagePRESS V, a V900 e a

V1350. Estas impressoras de toner de folha

solta estabelecem novos padrões de produti-

vidade e representam uma evolução da famí-

lia imagePRESS que, graças à incorporação de inúme-

ras melhorias tecnológicas, aumentam o seu desem-

penho e facilidade de utilização. Esta série de dispositi-

vos profissionais de impressão colorida permite que os

provedores de serviços de impressão superem seus de-

safios de produção e atendam às demandas dos clien-

tes por conteúdo de impressão dinâmico e de alta quali-

dade produzido em prazos apertados.

Agora com uma opção para atender a todos os am-

bientes de impressão, tanto comercial quanto interno, e

para qualquer tamanho e necessidade de impressão, a

plataforma imagePRESS V evoluiu para uma poderosa

família de impressoras de produção de toner colorido.

Esta série oferece maior automação para facilidade de

uso, uma variedade de opções de alimentação e acaba-

mento e integração perfeita com soluções de fluxo de

trabalho por meio de controladores PRISMAsync ou EFI

Fiery. Juntamente com a impressora de produção inter-

mediária imagePRESS V1000, lançada em junho deste

ano, a V1350 oferece a mais alta velocidade de im-

pressão, produtividade e durabilidade da família image-

PRESS, enquanto a impressora de produção de menor

volume, a V900, incorpora a mais ampla variedade de

aplicações de impressão em um dispositivo compacto.

Construída com a sustentabilidade em mente, esta série

robusta foi projetada para fornecer produtividade contí-

nua e confiável com cores consistentes e estáveis e pre-

cisão inigualável de registro frontal e traseiro.

Canon expande a plataforma imagePRESS V

Canon apresenta uma nova versão

do PRISMAproduction
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A HP anunciou novas soluções para ajudar os pro-

vedores de serviços de impressão (PSPs) a atender

altos níveis de demanda, agilizar processos de tra-

balho e expandir seus negócios por meio da capaci-

dade de executar

aplicativos inovado-

res.

As novas impres-

soras HP Latex 2700

de 3,2 m de largura

levam a eficiência de

produção a um novo

nível, fornecendo co-

res vivas a velocida-

des de até 89 m2/h

por meio de cabeço-

tes de impressão

simétricos duplos,

que vêm equipados com tecnologia de autolimpeza

dos cabeçotes. Os usuários podem realizar trabalhos

de alta margem com uma gama 30% maior em altas

velocidades, mantendo o brilho e a sensação da mí-

dia em diversas aplicações de sinalização e deco-

ração, incluindo filmes finos sensíveis ao calor, vinil e

papel.

Por sua vez, as impressoras HP Latex 2700W ofe-

recem a tinta branca mais branca do mercado com

velocidades de até 54 m2/h, permitindo que os PSPs

desenvolvam aplicações de alto

valor com materiais

pré-coloridos e trans-

parentes. A recircu-

lação automática de tinta

e as cabeças brancas po-

dem ser armazenadas em

uma câmara rotativa para

eliminar o desperdício em trabalhos

em branco.

Todos os dispositivos da série Latex 2700 funcio-

nam com tintas HP Latex de quarta geração com cer-

tificação UL ECOLOGO e atendem aos requisitos UL

GREENGUARD GOLD e Toy Safety. Isso permite

que os PSPs aceitem trabalhos até mesmo para os

ambientes mais exigentes e sensíveis.

A
Mimaki anunciou uma nova opção de supri-

mento externo de tinta de três litros para a

impressora a jato de tinta UV de plataforma

larga Mimaki JFX600-2513. Este novo siste-

ma foi projetado para clientes JFX600-2513

para aumentar ao máximo sua eficiência de

produção e melhorar a autonomia. Assim, suas ope-

rações de impressão serão mais otimizadas eprodutivo.

O sistema automático de circulação de tinta branca in-

cluído na unidade de tinta de três litros elimina a necessi-

dade de mistura manual. Além disso, os sensores de pe-

so permitem que os operadores meçam os níveis de tinta

restantes no JFX600-2513 com mais precisão, evitando o

desperdício desnecessário de tinta.

As impressoras JFX600-2513 também suportam o co-

mando MDL proprietário da Mimaki, que permite que os

clientes se comuniquem com seus sistemas de produção

ou dispositivos de ponta por meio de protocolos IoT. O

comando MDL permite automatizar os respetivos proces-

sos de impressão, como o transporte de suportes de im-

pressão (peças de

trabalho). Combina-

do com a nova opção

de tinta de três litros, o comando MDL

será capaz de suportar sessões de im-

pressão extensas, contínuas e automáticas.

Projetada para produção de impressão de alto volu-

me, a impressora a jato de tinta UV de plataforma de

grande formato Mimaki JFX600-2513 foi construída para

eficiência e produtividade ideais com seus 16 cabeçotes

de impressão e tamanho máximo de impressão. saída de

2500x1300x60 mm, que corresponde a 4x8 placas

(1220x2440 mm). Capaz de imprimir diretamente em

uma variedade de materiais, incluindo resina, vidro, metal

e banners grandes, esta impressora suporta substratos

de até 60 mm de espessura. A JFX600-2513 também

possui impressão 2.5D (aplicação de tinta múltipla), que

permite que camadas de tinta UV sejam impressas para

criar uma superfície texturizada que pode ser usada em

aplicações de impressão de alto valor.

Mimaki apresenta a opção 

de suprimento externo de tinta

A HP lança suas últimas notícias sobre impressão

em grande formato
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A
FESPA Digital Printing divulgou as novida-

des do FESPA Expert, projeto focado em

compartilhar conteúdo relevante e de quali-

dade com o mercado de impressão digital e

comunicação visual.

O FESPA Expert é a reunião de especialistas de di-

ferentes segmentos da impressão digital, seja em co-

municação visual, gráfica rápida, área de brindes e em

mais setores que fazem parte da indústria. Estes profis-

sionais têm enorme vivência no setor e compartilham

números, novos conceitos, dicas e segredos de como

avançar, independente do porte da companhia e da

área de atuação.

Alexandre Keese, diretor da APS Eventos Corporati-

vos e organizador da FESPA Digital Printing, a principal

feira de impressão digital do país, destaca: "Nós da APS

e FESPA temos o compromisso de estar constantemen-

te buscando formas de compartilhar conhecimento ao

profissional do setor, para que ele tenha as melhores fe-

rramentas no momento da tomada de decisão, seja pa-

ra um importante investimento ou para uma mudança

de pensamento dentro de sua empresa".

Para dar o pontapé inicial no projeto que contará com

uma série de conteúdos, a FESPA Digital Printing vai

promover uma live com todos os especialistas convida-

dos para este ano no dia 26 de outubro, a partir das 19h,

no Instagram da FESPA Digital Printing.

FESPA EXPERT

Neste ano, serão quatro profissionais atuando como

FESPA Expert. O primeiro é Marcelo Giovanelli, diretor

da Print e Arte Impressos e que conduz o projeto Minha

Gráfica Rápida. Ele compartilha sua rotina em uma grá-

fica rápida para colaborar com os profissionais da área,

inclusive durante a feira dando suporte aos visitantes.

No comando da Ilha da Sublimação estará o Expert

Felipe Soares, diretor da Print Center. O especialista vai

destacar as oportunidades existentes na área de brin-

des e produtos personalizados, pois conhece todas as

dificuldades e desafios para crescer.

A especialista em comunicação visual e diretora do

Grupo GF, Luciana Andrade, percorre o Brasil ajudando

empresários a se tornarem mais organizados e lucrati-

vos e agora será também FESPA Expert para compar-

tilhar suas visões.

Outra novidade é a chegada de Tiago Ferraresi ao ti-

me do FESPA Expert. Ele é CEO da TopColors, que

atua na área de comunicação visual, e vem compartil-

hando sua experiência como empresário para ajudar

outros profissionais a evoluírem.

FESPA DIGITAL PRINTING

A FESPA Digital Printing é a principal feira de im-

pressão digital do país e acontece de 20 a 23 de março

de 2023 no Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em

São Paulo. O evento reúne as principais empresas do

setor apresentando tecnologias em equipamentos, insu-

mos e softwares visando a evolução do processo pro-

dutivo das empresas brasileiras. A credencial gratuita

de visitante já pode ser feita em: www.fespadigitalprin-

ting.com.br/visitar.

FESPA Expert entra em seu

segundo ano com novidades
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A
FuturePrint 2022 terminou em julho, mas o

conteúdo da feira presencial continua impac-

tando milhares de pessoas no ambiente digital:

na plataforma FuturePrint Xperience, você po-

de ver e rever todas as palestras com os prin-

cipais nomes dos setores de comunicação visual, seri-

grafia, sublimação e impressão digital têxtil! 

São mais de 120 horas de conteúdo gratuito sobre as

principais tendências, inovações e oportunidades de

negócio no segmento. O público pode conferir, na ínte-

gra, as atrações que aconteceram na feira FuturePrint

2022.

Além das palestras, a FuturePrint Xperience também

funciona como um espaço de relacionamento com em-

presas e profissionais de todo o Brasil, trazendo oportuni-

dades de networking e negócios durante todo o ano.

Você pode conferir, em um só lugar, as soluções ofereci-

das pelas marcas expositoras da FuturePrint: basta aces-

sar a vitrine de produtos e entrar em contato diretamente

com as empresas!

Confira todas as atrações disponíveis na FuturePrint

Xperience:

FÓRUM FUTUREPRINT
O Fórum FuturePrint traz uma série de palestras sobre

as oportunidades de atuação profissional e empreende-

dorismo no mercado de impressão digital e comunicação

visual. São várias discussões sobre setores como perso-

nalizados, mídia OOH, ACM, acrílico, marketing digital,

gestão financeira, entre outros.

FÓRUM ACRÍLICO
O Fórum FuturePrint também recebeu profissionais

renomados em uma tarde de palestras sobre as oportuni-

dades de inovação e desenvolvimento do mercado de

acrílico. Além de insights sobre o futuro do setor, o Fórum

Acrílico reuniu dicas para vender e lucrar com negócios

nesse ramo.

FÓRUM FUTURETÊXTIL
Com palestras que tiveram a presença de especialis-

tas com vasta experiência no mercado de impressão digi-

tal em tecido, o Fórum FutureTêxtil apresenta diversas

possibilidades de atuação profissional, empreendedoris-

mo e inovação no setor, relevando tendências e oportuni-

dades na estamparia digital.

SERIGRAFIA EM AÇÃO
Com uma programação dinâmica e repleta de conteú-

do, o Serigrafia em Ação apresenta palestras com de-

monstrações ao vivo de diversas técnicas de impressão

serigráfica. Uma ótima oportunidade para quem quer se

aperfeiçoar ou começar a empreender no setor!

SUBLIMAÇÃO EM AÇÃO
A FuturePrint 2022 também teve um espaço dedicado

ao setor de sublimação, reunindo os principais nomes do

mercado em uma programação focada em conhecimento

prático e informações sobre como investir nessa área.

FuturePrint 2023 acontece entre os dias 12 e 15 de jul-

ho em São Paulo - SP

A próxima edição presencial da mais completa feira do

segmento de impressão digital e comunicação visual já

tem data confirmada! Entre 12 e 15 de julho, no Expo

Center Norte, em São Paulo - SP, a FuturePrint 2023 vai

trazer ainda mais tecnologia, inovação, negócios, networ-

king e conteúdo de qualidade para quem é do setor! 

FuturePrint Xperience: 

conteúdo da feira presencial
São mais de 120 horas de

palestras com os principais
nomes do mercado; a plataforma

digital também funciona como
espaço de networking e

negócios para os profissionais
dos setores de comunicação

visual, serigrafia, sublimação e
impressão digital têxtil
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E
m sua quinta
edição, o FESPA
Fórum apresentou
aos profissionais
de impressão o

quanto a tecnologia digital
tem um papel essencial no
desenvolvimento da indústria
atual e como ela vai se posi-
cionar para encarar as de-
mandas futuras da socieda-
de.

Neste ano, a iniciativa pro-
movida em parceria APS
Eventos Corporativos e FES-
PA passou pelas cidades de Blumenau e Curitiba, dois
polos importantes da impressão. Foi uma manhã de pa-
lestras e conversas sobre a indústria, suas tecnologias
e também sobre como ser mais lucrativo em cenários
desafiadores.

Em ambas as cidades, Alexandre Keese, diretor da
APS Eventos Corporativos, apresentou a palestra "Im-
pressão Digital: uma indústria em constante evolução".
A ideia foi mostrar como a impressão é repleta de opor-
tunidades, especialmente para as empresas que pensa-
rem na evolução através da diversificação inteligente
para agregar valor ao produto final. Hoje, o pensamento
do empresário precisa ser não mais em oferecer um
produto gráfico, e sim um serviço, um projeto que leve
algo mais ao cliente final. Keese também repassou co-
mo nosso setor vem crescendo e como a FESPA Digital
Printing vai refletir este panorama positivo.

Alexandre Keese enfatiza a relevância da iniciativa:
"O Fórum tem uma enorme importância porque mostra
o quanto APS e FESPA estão próximas aos clientes em
todos os momentos, reforçando nossa mensagem de
reinvestir no mercado e levar conhecimento e fazendo
com que o segmento fique mais profissional. A prova é
que tivemos dois Fóruns maravilhosos em diferentes
áreas, como a impressão digital têxtil em Blumenau e a
comunicação visual em Curitiba".

Keese reforça o impacto da impressão digital na
indústria: "Estamos falando muito do impacto do digital
e a evolução do setor. E tivemos a Luciana Andrade fa-
lando de vendas, o que agrega um valor fantástico, por-
que nosso objetivo é fornecer informação relevante pa-
ra quando o empresário chegar na feira, ele encontre as
tecnologias para que a diferenciação aconteça e ele
consiga se destacar e evoluir seu negócio".

Em Blumenau, Adriano Vieira, da Durst, mostrou co-

mo os novos desenvolvi-
mentos do setor têxtil
vêm oferecendo uma no-
va perspectiva ao setor.
O especialista fala sobre
o Fórum: "Qualquer even-
to que traga público de
qualidade para troca de
informações é super im-
portante. A FESPA Digital
Printing está de parabéns
em abrir esse espaço
mais uma vez. A im-
pressão digital é uma rea-
lidade e quanto mais pu-

dermos orientar o mercado sobre melhores práticas e
aplicações, certamente todos ganharão".

Também em Blumenau, Mauro Araújo e Adriana Mo-
raes, ambos da Mimaki, reforçaram as novas tecnolo-
gias em impressão digital têxtil que vêm sendo desen-
volvidas pela companhia. Mauro Araújo destaca o am-
biente positivo existente no Fórum: "É sempre uma
enorme satisfação poder estar presente e debater as-
suntos tão relevantes para o crescimento do nosso seg-
mento de impressão digital. Tivemos a oportunidade de
apresentar nossas soluções ao segmento têxtil, desde
sublimação até impressão direta, e um equipamento ca-
paz de unir estas duas tecnologias, que chamamos de
processo híbrido - do poliéster ao algodão. As empre-
sas presentes foram bastante participativas e o networ-
king foi incrível. Agradeço a toda equipe da APS pelo
espaço e cordialidade de sempre!".

Já em Curitiba, além da palestra de Alexandre Kee-
se, Luciana Andrade, diretora do Grupo GF, falou sobre
"Como alavancar as vendas". A especialista passou por
diversos pontos, como os desafios atuais enfrentados
pelo mercado e deu dicas essenciais focadas em uma
nova forma de pensar a venda, focando agora em como
vender solução. Para isso, é essencial um bom relacio-
namento, conhecer o ramo, ter estratégia e planos bem
traçados.

Luciana destaca como foi participar do Fórum: "A
FESPA nos surpreende com as iniciativas paralelas pa-
ra apoiar o setor de impressão, a preocupação com o
crescimento do setor como um todo é, sem dúvida, uma
atitude muito nobre! O Fórum foi incrível! A qualidade do
público presente, a "energia" gerada por um evento co-
mo este é um "combustível" para todos, inclusive para
mim! Foi uma honra e um grande prazer estar junto à
FESPA".

FESPA Fórum leva a Blumenau e Curitiba

transformação da impressão digital
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A FESPA Digital Printing vem registrando resultados
positivos de ocupação de espaço a pouco menos de
quatro meses de sua realização. Os números já supe-
ram os vistos na mesma relação com 2020, antes do
período da pandemia, comprovando um mercado
aquecido e preparado para fazer negócios.

Alexandre Keese, diretor da APS Eventos Corporati-
vos, organizadora da feira, destaca este panorama ani-
mador: "Os dados apontam que todos estão ansiosos
para o encontro do nosso mercado. Como a FESPA Di-
gital Printing é a primeira grande oportunidade de negó-
cio no ano, sentimos que o setor está confiante e pron-
to para executar fortes investimentos em tecnologia e
inovação".

Além dos dados positivos na ocupação da planta de
exposição, algo a se destacar é que a grande maioria
dos expositores, formado pelos maiores players nacio-

nais e globais, ampliou seu espaço na feira. Isso de-
monstra confiança e otimismo no setor e no evento, re-
forçando o posicionamento da FESPA Digital Printing
como o principal encontro em impressão digital e co-
municação visual do país.

"Os dados vislumbram um cenário à frente de muita
prosperidade para a nossa indústria e a feira conse-
guirá captar exatamente este momento, pois aconte-
cerá na época perfeita para novos investimentos de
empresas que querem renovar suas instalações e as-
sim aprimorar seus processos - algo essencial para se
manter acima da concorrência", completa Keese.

Várias atividades já estão sendo planejadas, entre
elas a Ilha da Sublimação - um espaço para quem atua
ou pretende empreender na área de produtos persona-
lizados - e a Arena Maker, iniciativa que vai mostrar na
prática as possibilidades do acrílico.

AVALIAÇÃO POSITIVA DOS PARTICIPANTES
Os participantes que estiveram no FESPA Fórum fica-

ram satisfeitos com o conteúdo transmitido e com a pos-
sibilidade de conversar tanto com especialistas dos for-
necedores de equipamentos e insumos quanto com ou-
tros profissionais da indústria.

Em Blumenau, Rodrigo Horongozo, coordenador de
estamparia da Malwee Group, relata: "Foi muito interes-
sante participar deste evento com outos profissionais da
área, para fazer networking, adquirir mais conhecimento
e entender a transformação digital no mundo têxtil. Reco-
mendo muito o evento. É gratificante encontrar amigos,
bater papo e falar sobre como está o mercado e como es-
tamos atuando no segmento".

Alex Silva, diretor da Muzzeu, frisa: "Foi muito impor-
tante participar. Este tipo de ação fortalece o mercado e
nos faz entender outros ângulos. Foi muito benéfico por-
que conheci muitas pessoas que vão contribuir também
em meu novo ramo de atuação, que é a área de quadros
decorativos impressos".

De acordo com Eduarda Mendes Soares, Analista De
Marketing da Clicheria Blumenau: "A participação no Fó-
rum contribuiu para entender o movimento que a im-
pressão digital tem percorrido e toda a evolução que ela
tem alcançado dentro da indústria gráfica. E trazer o con-
texto com os elos da cadeia que hoje também fazem par-
te desta evolução".

Visão semelhante teve Clayton Ferreira, representan-
te técnico da Blips: "Vejo como importante a questão do
networking, conhecer como está a evolução do mercado,
as novas tecnologias e como podemos nos adaptar a es-
te novo mercado que vem sofrendo mutações mais acen-
tuadas recentemente".

Em Curitiba, a experiência positiva foi semelhante.

Raul Alex, da Viacon Investimentos, disse: "O Fórum foi
muito bom tanto pelas informações passadas como pelo
networking que é gerado entre as pessoas do ramo, au-
mentando o nosso alcance no mercado".

Adriano da Silva, da Eprinter, concorda: "Sabemos
que o mundo está muito digital, mas não gera a expe-
riência desses encontros presenciais. No ramo de comu-
nicação visual, estamos entendendo as oportunidades
das empresas e como elas estão colocando sua atuação
no mercado, então esse encontro presencial abriu a
mente para muitas oportunidades de negócio".

O Fórum foi oportuno para Sérgio Carlos, da Bold: "É
importante estar presente, conhecer o mercado e possí-
veis clientes, mostrar como atuamos. Temos que nos re-
lacionar e entender tendências, para onde este mercado
está caminhando e como podemos contribuir para ajudar
nesta evolução e encontrar as facilidades necessárias
para que os clientes atinjam suas metas".

Silvestre Laska, da Namester Produções, destaca:
"Foi maravilhoso. O Fórum traz novas tendências de
mercado, tudo que está se prospectando para o futuro. É
gratificante participar para todos os profissionais. Novas
tecnologias e novas maneiras de trabalho no segmento
são abordadas para se espelhar e aplicar em seu trabal-
ho, e assim ter melhor desempenho no dia a dia".

Resultados positivos da FESPA Digital Printing

reforçam otimismo do mercado
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A Xaar lançou sua cabeça de

impressão revolucionária, a Xaar

Aquinox, que oferece confiabilida-

de, criatividade e sustentabilidade

excepcionais para impressão de

fluidos aquosos.

O Aquinox é o mais recente de-

senvolvimento na plataforma Ima-

gineX da Xaar, e sua revolucioná-

ria tecnologia aQPower fornece

uma abordagem radicalmente no-

va para a injeção confiável de flui-

dos aquosos, fornecendo uma cabeça de impressão

industrial verdadeiramente transformadora.

O aQPower da Xaar é uma combinação de tecno-

logias inovadoras projetadas para otimizar a vida útil e

a robustez do Aquinox ao manuse-

ar fluidos aquosos. Essas tecnolo-

gias incluem uma arquitetura inter-

na reprojetada, novos materiais

compatíveis com a água capazes

de lidar com o aumento do desem-

penho faixa de trabalho de níveis

de pH e um novo e revolucionário

sistema de acionamento que facilita

a expulsão ideal das gotas.  Isso,

juntamente com o sistema de recir-

culação de tinta da tecnologia TF

da Xaar, garante que o Aquinox ofereça um tempo de

abertura do bocal significativamente mais longo em

comparação com os cabeçotes de impressão aquosos

típicos.

A
SA International (SAi), fornecedora de so-

luções de software de design para as indús-

trias de sinalização, impressão digital, têxtil e

usinagem CNC, anunciou que sua popular bi-

blioteca de ativos on-line Sign Design Ele-

ments estará disponível para todos os usuários. de seu

principal software de sinalização Flexi. Até agora, isso A

biblioteca abrangente, que consiste em uma coleção ca-

da vez maior de imagens, gráficos e modelos para down-

load para usuários de letreiros e displays, estava disponí-

vel apenas como um complemento para clientes com

uma assinatura SAi.

Por meio de sua parceria aberta com a Ingram Publis-

hing (fornecedor da biblioteca de ativos), os usuários do

Flexi podem acessar mais de dez milhões de gráficos di-

ferentes, incluindo imagens de alta resolução, logotipos,

fontes, ilustrações vetoriais prontas para corte, designs e

sinais para veículos e arquivos preparados para metali-

zação. A biblioteca contém mais de 25.000 modelos ape-

nas para fabricantes e modelos de carros e caminhões de

todo o mundo. Além disso, os usuários agora têm acesso

muito fácil aos Sign Design Elements por meio do aplica-

tivo de software Flexi. Isso elimina a necessidade de abrir

outro navegador, economizando tempo dos clientes.

Nova cabeça de impressão Xaar Aquinox

Biblioteca de elementos de design de

sinalização SAi acessível a usuários do Flexi
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A
Keypoint Intelligence anuncia a disponibilida-

de da "Previsão do Mercado de Impressão

em Grande Formato: 2021-2026". O relatório

avalia e prevê tendências, automação, lucro

e muito mais no mercado de grandes forma-

tos.

A sustentabilidade ambiental é um fator de evo-

lução do mercado de grandes formatos. A demanda por

sustentabilidade continua a crescer e os esforços para

lidar com isso incluem o uso de materiais que não sejam

de PVC, redução de produtos químicos agressivos na

tinta e redução de erros e desperdício. Os tempos de

resposta estão ficando mais curtos, levando ao aumen-

to da impressão na web e à automação do fluxo de tra-

balho.

"Embora não se espere que os PSPs se tornem

100% automatizados, os sistemas web-to-print, MIS di-

gital e o uso de software de rastreamento de produção

continuam a crescer, pois os provedores de serviços de

impressão (PSPs) precisam produzir mais produtos

com menos recursos como resultado de expectativas

mais altas dos compradores de impressão", explica Eric

Zimmerman, analista principal da Keypoint Intelligence.

As colocações de unidades em 2021 foram quase

1.000 unidades a mais do que as unidades anteriores à

pandemia de 2019. A tecnologia de tinta continua

avançando em direção à resina/látex e à cura UV, per-

mitindo a aplicação imediata para atender a demanda

por uma resposta mais rápida. No geral, o mercado con-

tinua a crescer diante dos desafios econômicos.

O relatório "Previsão do Mercado de Impressão em

Grande Formato" pode ser adquirido separadamente ou

como parte de uma assinatura de outra pesquisa forne-

cida pelo Serviço de Consultoria em Grande Formato da

A Kornit Digital, em-

presa do setor de mo-

da digital, sustentável

e sob demanda e de

tecnologias para pro-

dução têxtil, divulgou

seu Relatório de Im-

pacto 2021 no qual

destaca os avanços al-

cançados em relação

aos seus objetivos e

no qual amplia ainda

mais o compromisso

com uma estratégia de

longo prazo projetada

para transformar o

mundo da moda e dos

têxteis e torná-lo mais

sustentável. Esta aná-

lise abrangente explica

os resultados da Kornit

no campo da ação

climática, gestão de

resíduos, química ver-

de e diversidade no lo-

cal de trabalho, bem

como outras áreas de

políticas ambientais,

sociais e de gover-

nança corporativa

(ASG) da empresa.

As conquistas

notáveis em 2021 in-

cluem reduções de

energia e resíduos,

avanços no envolvi-

mento da comunidade

e no campo da diversi-

dade, equidade e in-

clusão (DEI).

A estratégia de im-

pacto da Kornit reflete

seu duplo papel como

participante responsá-

vel e como empresa lí-

der que conduz a

indústria têxtil e da

moda global no ca-

minho para um futuro

sustentável e ético.

Keypoint Intelligence prevê o mercado de

impressão em grande formato para 2021-2026

Kornit Digital publica seu segundo 

Relatório Anual de Impacto
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A Canon

anunciou que a

PRINTING Uni-

ted Alliance reconheceu a

qualidade de sua tecnolo-

gia gráfica de grande for-

mato com três Pinnacle

Product Awards. Esses

prêmios foram concedidos

à impressora de mídia flexí-

vel Colorado 1630 UVgel e às impressoras planas Ari-

zona 2380 GTF e XTF. Além disso, a tecnologia Ca-

non FLXfinish+ foi homenageada com o Pinnacle In-

terTech Award. Cada uma das mais de 160 inscrições

em mais de 58 categorias, incluindo tecnologias

analógicas, digitais, de saída e sem saída, foi analisa-

da por um painel independente de mais de uma dúzia

de juízes, composto por líderes de destaque do setor.

Impressão.

Em 2022, os produtos Canon ganharam Pinnacle

Product Awards nas seguintes categorias:

l A Colorado 1630 foi premiada como a Melhor Im-

pressora de Mídia Flexível UV (abaixo de 80 polega-

das)

l Melhor impressora plana UV/látex Arizona 2380

GTF (US$ 200.000 a US$ 500.000)

l Arizona 2380 XTF, melhor impressora de mesa

UV/látex +branco (US$ 200.000 a US$ 500.000)

A
Canon anunciou

que a 3M reconhe-

ceu a qualidade da

Colorado 1650 e

sua tinta UVgel 460

para aprovação no

programa de garantia 3M MCS.

Esta aprovação confirma que as

aplicações impressas com tinta

Colorado 1650 e UVgel 460 em mídia aprovada pela 3M

atendem aos mais altos padrões de qualidade. As apli-

cações cobertas pela Garantia 3M MCS incluem gráficos

de veículos, banners e displays, gráficos de piso e muitos

outros. Para obter esta certificação, o Colorado 1650 e

suas tintas UVgel 460, em combinação com vários substra-

tos 3M, passaram com sucesso por uma série de testes ri-

gorosos conduzidos sob as rigorosas condições de teste da

3M.

A impressora de 64 polegadas da Canon, a Colorado

1650, usa tecnologia exclusiva de tinta UVgel, incorporan-

do todos os destaques das tecnologias alternativas de tin-

ta, como gama de cores com solvente ecológico e re-

sistência à luz, adequação para uso interno e tempo de

secagem rápido do látex, além da produtividade e proces-

so de impressão de baixa temperatura de UV. A tecnolo-

gia UVgel também permite opções únicas, como a pro-

dução de produtos com acabamento fosco ou brilhante,

ou mesmo os dois acabamentos combinados em uma

única impressão.

As tintas UVgel oferecem um resultado inodoro e ultra-

rresistente, totalmente certificadas para uso interno, mas

também altamente duráveis ao ar livre. Com os clientes

da empresa já se beneficiando de zero emissões de VOC,

zero poluentes atmosféricos perigosos e um baixo uso

médio de tinta de 6,4 ml/m2 nos mais de 2.500 motores

UVgel instalados em todo o mundo, o UVgel já provou ser

uma solução sustentável e econômica alternativa à tecno-

logia de látex e solvente ecológico.

Canon ganha quatro

Pinnacle Awards 3M aprova tinta UVgel

Canon Colorado 1650
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S
pandex oferece aos

fabricantes de sinais e

profissionais gráficos

uma importante nova

escolha de materiais

ecológicos com a adição de Ima-

gePerfect EverGreen, uma linha

inovadora de filmes autoadesi-

vos ecológicos que não compro-

mete a facilidade de aplicação

ou o desempenho. O ImagePer-

fect EverGreen não é apenas

um produto livre de PVC, mas

prioriza a sustentabilidade em

todos os componentes do produ-

to, incluindo o filme de superfí-

cie, adesivo e liner, bem como a

forma como os rolos são apre-

sentados, protegidos e embala-

dos.

A gama compreende 8 pelí-

culas brancas impressas digital-

mente com acabamentos mate e brilhante com uma ga-

ma de sistemas adesivos (PerfectApply, permanente e

alta aderência), bem como uma película laminada

transparente imprimível. Os filmes imprimíveis foram

conscientemente projetados para serem compatíveis

com as tecnologias de impressão digital de látex e UV.

A linha ImagePerfect EverGreen de vinil colorido inclui

22 filmes diferentes, incluindo preto e branco em aca-

bamento brilhante e fosco e 18 cores contemporâneas,

com um serviço de corres-

pondência de cores sob medi-

da para requisitos específicos

do cliente. clientes.

Os produtos ImagePerfect

EverGreen são 100% livres de

PVC e plastificantes, oferecen-

do os benefícios ambientais

bem documentados dos pro-

dutos sem PVC, mantendo as

características de manuseio,

flexibilidade e durabilidade dos

filmes de PVC. O material utili-

zado é a poliolefina, isenta de

toxinas como dioxinas e fura-

nos e facilmente reciclável em

diversos produtos de consu-

mo.

Além disso, a nova linha in-

corpora um sistema adesivo

avançado à base de água que

é 100% livre de solventes, mas

mantém o excelente desempenho do adesivo que os

clientes esperam para estabilidade e durabilidade da

aplicação. A inovação ambiental também se estende

ao papel de suporte da ImagePerfect EverGreen, um

papel de base 100% reciclado com certificação FSC e

um revestimento de LDPE (polietileno de baixa densi-

dade) livre de petroquímicos. A fabricação deste supor-

te especial requer 60% menos CO² do que um material

de suporte típico.

Novos materiais Spandex
ImagePerfect Evergreen
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Dr. Oriol Cusola Aumedes, 

CELBIOTECH Grupo de Pesquisa, Engenharia e

Biotecnologia de Materiais Lignocelulósicos e Papeleiros

Prof. José F . Colom Pastor

UPC-Barcelona Tech., Terrassa

U
m artigo recente da Paper Advance "A celulo-
se se presta a muitas coisas" nos deu a ideia
de escrever estas linhas com a ideia de divul-
gar o grande número de produtos que nosso
setor produz além da celulose e do papel (Pa-

perAdvance, MetsäFibre, 26 de maio , 2022).
Vamos ao chefe do setor. As matérias-primas para o

fabrico de papel neste momento são:
madeira e papel velho ou papel de re-
cuperação. O abastecimento de ma-
deira provém do setor florestal. 

Comecemos pela celulose, cujo
principal uso é a fabricação de papel. A
pasta é o produto que se obtém uma
vez separadas as fibras que estão na
madeira. O produto que une essas fi-
bras é a lignina, substância que deve
ser dissolvida para que as fibras se se-
parem.

No artigo que mencionamos, uma
pergunta é feita: o que camisas, alto-fa-
lantes, pasta de dente, capas de celu-
lar têm em comum? É fácil adivinhar: a
pasta de papel que pode dar origem a uma enorme varie-
dade de produtos. Vamos ver alguns deles.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA FABRICAÇÃO DE
MASSAS E SUBPRODUTOS

Hoje, o processo de fabricação de massas mais im-
portante é o chamado processo de sulfato ou kraft (este
último termo se refere à resistência da massa fabricada).
Os produtos químicos neste processo são soda cáustica
e sulfeto de sódio. Após o cozimento, as fibras contidas
na madeira são separadas. As chamadas lixívias negras
são aquelas obtidas após o cozimento. Pois bem, estas
lixívias são submetidas a um processo de combustão pe-
lo qual se obtém energia a partir da matéria orgânica se-
parada da madeira (principalmente lignina) e simultanea-
mente recuperam-se as cinzas sob a forma de solução
salina fundida (matéria inorgânica) que, quando devida-
mente tratadas, dão lugar aos produtos com os quais po-

de iniciar uma nova cozedura. O processo é chamado de
sulfato, pois este produto é adicionado para compensar
as perdas que ocorrem na recuperação

Assim, essas fábricas -além de operar em circuito
fechado- produzem vapor que pode ser utilizado em
outras partes da fábrica, enquanto se produz energia
elétrica (bioenergia), com alto grau de autossuficiência.
Desta forma, são autossuficientes com energia renová-
vel, o que é um exemplo claro de energia circular. Isso
contribui para reduzir a intensidade energética e a pe-
gada de carbono, ao mesmo tempo em que se aproxi-
ma dos objetivos de descarbonização estabelecidos
pela Comissão Europeia

No caso da obtenção de pastas de coníferas, obtêm-
se subprodutos, alguns deles bem con-
hecidos:

Terebintina, terebintina. Vem da
parte volátil da resina que as coníferas
contêm. A terebintina é utilizada na
indústria de perfumaria e na fabricação
de tintas e vernizes, solventes….

Rosin. Na concentração do licor ne-
gro antes de ser queimado, é separado
um produto chamado "talloil", que
contém principalmente breu (ácido
abiético). O tall oil dá origem a esteróis
e estanóis que são utilizados para ob-
ter produtos para reduzir o colesterol...
A colofónia tem uma das suas princi-
pais utilizações na colagem de papel,

operação para o tornar hidrofóbico, no fabrico de pneus e
entre outros também na mastigação Chiclete.

Outros produtos produzidos em algumas fábricas

de celulose: O lodo dos licores residuais é transformado
em biopelets e biogás, e algumas fábricas produzem me-
tanol. No futuro, esse bioetanol será refinado e usado co-
mo combustível para transporte.

ALGUNS USOS DA CELULOSE E SEUS DERIVADOS
Uma aplicação emergente e muito importante é a

substituição de plásticos derivados de petróleo usados
em embalagens: o material produzido deve ser reciclável
e biodegradável, com a menor pegada de carbono possí-
vel em sua produção.

Fabricação de fibras têxteis. Viscose é celulose re-
generada. O processo de fabricação é a fabricação de
pasta de papel que deve ser tratada adequadamente pa-
ra ser convertida em filamentos.

A indústria papeleira não produz
apenas pasta e papel

Comecemos pela celulose, 
cujo principal uso é a 

fabricação de papel. A pasta é 
o produto que se obtém uma 
vez separadas as fibras que 
estão na madeira. O produto

que une essas fibras é a
lignina, substância que deve
ser dissolvida para que as 

fibras se separem.
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Carboximetilcelulose (CMC). Derivado da celulose
que podemos encontrar em diversos produtos como
pasta de dente, aditivo de muitos alimentos, espessan-
te, revestimento de certos produtos farmacêuticos es-
pecíficos… Experimente o leitor para ver a composição
da sua pasta de dente

Nitrocelulose. É matéria-prima para a fabricação de
tintas, lacas e vernizes. A laca de nitrocelulose tem sido
usada como acabamento de madeira. Como explosivo
hoje superado pela dinamite ou TNT.

Acetato de celulose. Folhas e fibras deste material.
Foi amplamente utilizado em folhas para retroprojeto-
res, hoje obsoletos. Também é utilizado em forma de
pavio como filtro para usos múltiplos, como filtros em pi-
teiras.

A celulose é amplamente
utilizada em produtos absor-
ventes, como fraldas para
bebês, absorventes femininos
e absorventes para incontinên-
cia. Além de conter produtos
absorventes, inibidores de
odores... contém boa parte de
pasta de celulose (pasta fluff).

Recipientes e embalagens
de alimentos fazem seu trabal-
ho quando protegem e minimi-
zam o desperdício. Folhas de
plástico são difíceis de reciclar.
A celulose regenerada ou re-
cristalizada e os nanomateriais de ce-
lulose podem ser aplicados em reci-
pientes e embalagens com o objetivo
de substituir o plástico.

Em síntese podemos indicar que o
sector do papel, para além da pasta e
papel, cartão, papel tissue, papel para
imprimir e papéis especiais, dá origem
a:

Pratos e copos de papel, têxteis,
soluções de embalagem, biocompósi-
tos, fertilizantes e materiais de porce-
lana, produtos adesivos, plásticos
compostos, combustíveis de transpor-
te, eletrônicos de consumo (de ligni-
na), tintas, pneus de carro, asfalto (de
taloil), corantes, agentes de volume para certos alimen-
tos, materiais de revestimento de salsichas (substitutos
de invólucros, invólucros de carne), revestimentos de
produtos farmacêuticos, vernizes (de produtos bioquí-
micos produzidos no contexto da fabricação de massas)

PARA UMA MAIOR EXPLORAÇÃO DA CELULOSE

O setor passou por uma transformação muito impor-

tante em relação ao campo de aplicação de sua maté-
ria-prima celulósica, tudo impulsionado pela necessida-
de de mudança para uma nova bioeconomia onde os
materiais recicláveis e os derivados de recursos não
fósseis são preponderantes. Produtos absorventes:
Fraldas para bebês, absorventes femininos, fraldas pa-
ra incontinência (pastas fofas)

A título de curiosidade, quando escrevemos estas lin-
has, um antigo aluno nosso conta-nos que a sua em-
presa tem conseguido substituir o plástico pelo papel no
fabrico de palhinhas. Mais uma amostra dos produtos
não-papel produzidos pelo nosso setor

Nestas breves linhas, e sem ser de todo exaustivos,
pretendemos apenas dar uma ideia da diversidade de

produtos não papeleiros que
podem ser derivados da
indústria da pasta e do papel.

Estamos cientes de que
existem alguns produtos
"fronteiriços" cujo uso é dife-
rente do uso tradicional de pa-
pel e papelão -Escrita e emba-
lagem- Como exemplo, pen-
samos em saquinhos de chá
ou papel de filtro que são pro-
duzidos para reter a poeira em
aspiradores. . Você também
deve pensar na indústria de
impressão e conversão de pa-
pel que pode modificar ou adi-

cionar propriedades a um produto
de papel. Ao preparar esta breve
redação, encontramos um artigo
que descreve como existem eti-
quetas de papel que protegem a
segurança alimentar, indicando se
o produto foi submetido a tempera-
turas superiores às estabelecidas.

CONCLUINDO
A indústria do papel, para além

de cumprir a sua vocação de pro-
dução própria, pasta, papel e
cartão, dá origem a toda uma outra
série de produtos que podem deco-

rrer desde correntes secundárias no fabrico de massas,
até produtos muito diversos, geralmente derivados  ce-
lulósico.

Muitos dos produtos e procedimentos que menciona-
mos já fazem parte da chamada economia circular,
razão pela qual são objeto de pesquisas permanentes
para colocar no mercado novos usos derivados de pro-
dutos de papel.

A celulose é amplamente 
utilizada em produtos

absorventes, como fraldas
para bebês, absorventes 

femininos e absorventes para
incontinência. Além de conter 

produtos absorventes, 
inibidores de odores... contém

boa parte de pasta de 
celulose (pasta fluff).
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D
iante da crescente concorrência da comuni-
cação online, a impressão continua sendo um
dos meios mais confiáveis aos olhos de leito-
res, consumidores, anunciantes e profissio-
nais de marketing.

Quando foi a última vez que você leu uma notícia fal-
sa? Se você passa muito tempo online, é provável que a
resposta seja "nos últimos dias". Para alguns pode ser na
última hora. O flagelo das "fake news" online tornou-se
um grande problema para as indústrias de publicação e
marketing nos últimos cinco anos, mas o mais preocu-
pante é o fato de que uma quantidade crescente de pes-
soas está sendo cooptada por essas notícias enganosas.

Uma pesquisa realizada pelo instituto Newsworks(1)
revelou que mais de oito em cada 10 pessoas no Reino
Unido se deparam com notícias falsas em seu dia a dia,
enquanto mais da metade (52%) admite ter sido engana-
da por notícias falsas pelo menos uma vez. Destes, qua-
se um quarto diz que às vezes foram enganados e 6% di-
zem que foram pegos regularmente.

É claro que muitas notícias falsas podem ser imedia-
tamente desconsideradas mas  "Papa Francisco choca o
mundo, endossa Donald Trump para presidente"(2), por
exemplo, produziu mais de 960.000 likes no Facebook. O
negócio de notícias falsas está se tornando cada vez
mais sofisticado e lucrativo, ficando cada vez mais difícil
para o usuário separar fato da ficção.

UM AMBIENTE DE NOTÍCIAS CONFIÁVEL

Embora o surgimento de notícias falsas gere um pro-
fundo sentimento de desconfiança entre o público e uma
dor de cabeça financeira para as marcas (uma análise da
NewsGuard e da Comscore descobriu que a indústria de
desinformação gera cerca de US$ 2,6 bilhões em receita
mundial de publicidade) ela, no entanto, evidencia a pu-
blicação e o marketing tradicionais como um farol bril-
hante de integridade. Ao lado da confiança tátil e do sen-
so de permanência, o papel impresso oferece ao leitor e
ao cliente leis e regulamentos rigorosos construídos ao
longo de séculos de existência que tornam a publicação
de informações falsas um negócio arriscado.

"Com o aumento da desinformação da Rússia e as
alegações de notícias falsas que impulsionam o compor-
tamento político, o jornalismo confiável importa mais ago-
ra do que nunca", diz Jo Allan, chefe executivo da News-
works. "À medida que as notícias falsas se tornaram
mais difíceis de controlar, temos visto um aumento no nú-
mero de pessoas que buscam nas plataformas tradicio-
nais as informações em que podem confiar. Mas isso não
é suficiente e coletivamente precisamos incentivar a
indústria publicitária a investir mais fortemente em meios
de informação confiáveis."

Na impressão confiamos
A PERSPECTIVA LOCAL

A perda de confiança na mídia online foi apontada no
mais recente "Edelman Trust Barometer"(3) que registrou
um declínio significativo na confiança das pessoas nas mí-
dias sociais, de 43% em 2019 para 35% em 2021. No entan-
to, em muitos países europeus, os jornais são vistos como
uma das fontes de informação mais confiáveis. Um estudo
da Universidade Johannes Gutenberg, em Mainz, Aleman-
ha, descobriu que 56% da população considera os jornais
nacionais confiáveis, número que sobe para 63% para os jor-
nais diários regionais(4).

Seja para jornais, revistas, catálogos ou mala direta, a
confiança do público na impressão está agora se traduzindo
em ação positiva de marcas e profissionais de marketing.
Um artigo recente na prestigiada Harvard Business Re-
view(5) aplaudiu um retorno à publicidade tradicional, pre-
vendo que as empresas de serviços B2C aumentariam seus
gastos na publicidade tradicional em 10,2% nos próximos 12
meses, e as empresas de produtos B2C em 4,9%, em gran-
de parte lideradas por varejistas de internet.

POR QUE AGORA?
Quais são as razões para esse ressurgimento? Você po-

de pensar na exaustão digital - o peso das informações onli-
ne esperando para serem lidas - ou na desconfiança que as
pessoas têm nas mídias digitais. Mas o fato é que a mídia im-
pressa funciona. Seja dando aos leitores uma compreensão
clara e crível de uma notícia ou influenciando os consumido-
res a comprar um produto, a impressão tem força para enga-
jar as pessoas e levá-las à ação.

"Os especialistas há muito previram o fim da publicidade
tradicional", conclui o artigo do Harvard Business Review.
"No entanto, ela está viva, forte e com perspectivas de cres-
cer pela primeira vez em uma década. Quando usados em
conjunto, o marketing tradicional e o digital podem alcançar
mais públicos, construir e manter a confiança e motivar a
compra de consumidores que de outra forma poderiam igno-
rar as mensagens de marketing."

Traduzido e adaptado de Two Sides UK.
Equipe Two Sides Brasil
1. https://www.newsworks.org.uk/news-and-opinion/study-over-80-
of-people-in-the-uk-regularly-come-across-fake-news/
2. https://www.snopes.com/fact-check/pope-francis-donald-trump-
endorsement
3. https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer
4. https://www.printpower.eu/insight/trust-germany/
5. https://hbr.org/2022/04/why-marketers-are-returning-to-traditio-
nal-advertising
Outras fontes:
https://www.thedrum.com/news/2021/12/13/people-trust-ads-talk-
about-values-not-products-finds-nielsen
https://www.campaignlive.co.uk/article/advertisers-spend-26bn-mi-
sinformation-websites-study-finds/1725293
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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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Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar
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A impressão continua a ser

o meio preferido para leitores

de revistas e livros, desafiando

o pensamento convencional

da indústria de que o digital é

dominante.

Não há dúvida de que a mí-

dia global e as indústrias edito-

riais estão se esforçando mui-

to para levar os leitores online.

Quer se trate de livros, revis-

tas, jornais ou publicidade, a

grande maioria dos investi-

mentos é virtual e não física,

com as empresas focando

apenas no digital em detrimen-

to do impresso.

Mas parece que os leitores

estão resistindo à crescente onda de conteúdo digital,

continuando a mostrar seu amor pelo formato tradicio-

nal e seus muitos benefícios. Esse amor foi demonstra-

do em uma série de estudos recentes, mostrando a po-

pularidade duradoura das revistas impressas em todo o

mundo e as vendas recordes de livros impressos.

OS LEITORES DE REVISTAS PREFEREM A VERSÃO
IMPRESSA

Uma pesquisa da YouGov com consumidores do

Reino Unido e dos Estados Unidos revelou que cerca de

metade de cada leitor prefere ler revistas impressas,

com pouco menos de um terço preferindo ler a versão

digital.

Pesquisando mais de 111.600 consumidores no Rei-

no Unido e quase 56.000 nos EUA, o YouGov descobriu

que 58% dos leitores do Reino Unido preferem revistas

impressas, enquanto 47% dos americanos gostam mais

de ler revistas. impresso. Isso se compara a apenas

18% dos leitores do Reino Unido e 29% dos leitores dos

EUA que preferem ler a versão digital.

O estudo se torna ainda mais interessante quando

você divide as respostas em faixas etárias. Embora

apoie o pensamento convencional da indústria de que a

preferência pela impressão fica mais forte à medida que

seu público envelhece, as pessoas nas faixas etárias

mais jovens ainda demonstram amor pelo papel.

No Reino Unido, apenas 10% das pessoas com 55

anos ou mais preferem ler uma revista online, o que au-

menta para apenas 32% entre as pessoas de 18 a 24

anos. O número de entrevistados que disseram preferir

a impressão foi de 70% e 39%, respectivamente. Nos

Estados Unidos, aqueles com idades entre 18 e 24 anos

mostraram uma preferência ligeiramente maior pelo di-

gital (39% contra 32% para impressão), enquanto aque-

les com 55 anos ou mais refletiram as opiniões dos

britânicos (61% preferiram impressão em comparação

com 16% que preferencial digital).

VENDAS DE LIVROS IMPRESSOS DISPARAM
Essa popularidade das revistas impressas em todas

as faixas etárias se reflete na indústria do livro. Conti-

nuando uma tendência que se intensificou durante a

pandemia, mais e mais pessoas estão lendo cada vez

mais livros impressos, com os números atuais de ven-

das no Reino Unido ultrapassando a marca de £ 1

bilhão em setembro.

Segundo o TCM (Mercado Total de Clientes), da

Nielsen, o primeiro semestre de 2022 registrou a mais

longa sequência de janeiro a junho desde o início dos

registros. Nas primeiras 26 semanas deste ano, foram

gerados £ 767,7 milhões, £ 19,5 milhões a mais do que

em 2008, o líder do primeiro semestre anterior. As ven-

das nas categorias de ficção e infantil quebraram recor-

des, com vendas de £ 205 milhões e £ 187,5 milhões,

respectivamente.

LEMBRE-SE DE SEUS LEITORES
Esses estudos e números de vendas fornecem uma

forte garantia de que revistas e livros continuam a ser

mais populares na mídia impressa e um lembrete para

uma indústria de que ela não deve perder de vista a mí-

dia tradicional que frequentemente financia seus primos

digitais.

Fontes:
fipp.com/news/magazine-readers-prefer-print
thebookseller.com/features/strong-print-sales-through-
nielsens-tcm-show-first-half-market-at-record-level

A popularidade duradoura da impressão
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O Certificado Internatio-
nal Color Quality Club é ofe-
recido a todas as empresas
que conseguiram produzir
consistentemente jornais
de alta qualidade por um
longo período de tempo, se-
guindo os padrões interna-
cionais de impressão. Trin-
ta e nove títulos de publi-
cações foram escolhidos no International Color
Quality 2022-2024.

Em 1994, a WAN-IFRA iniciou o International Color
Quality Club (ICQC). A cada dois anos, editores de to-
do o mundo enviam suas publicações impressas.
Eles são avaliados de acordo com o padrão de im-
pressão ISO. Amostras que demonstram excelência

em impressão colorida são
premiadas como membros
do ICQC.

Os novos membros do
"International Color Quality
Club 2022-2024 (ICQC)"
para jornais e revistas são
anunciados com base na
avaliação técnica "cubói-
de" e uma avaliação geral

da qualidade da impressão gráfica. Para esta edição
do concurso, 40 títulos de publicação alcançaram o
Color Quality Membership 2022-2024, com a maioria
dos vencedores vindo da Índia e da Alemanha.

Sete novos membros entraram no "Star Club" no
concurso deste ano, e dois entraram no "Millennium
Club".

O 74º Congresso Mundial de Mídia de Notícias, reu-
nindo líderes de mídia de todo o mundo, acontecerá de
28 a 30 de junho de 2023 em Taipei, Taiwan.

A WAN-IFRA sediará o evento de 2023 em parceria
com o United Daily News Group (UDN), uma das princi-
pais empresas de mídia e tecnologia de Taiwan. O even-
to acontecerá no Centro de Exposições Taipei Nangang,
no recém-inaugurado Hall 2. O Grand Hyatt Taipei, loca-

lizado ao lado do mundialmente famoso Taipei 101, foi
selecionado como o hotel oficial da conferência.

O World News Media Congress é mais do que ape-
nas uma conferência: inclui uma série de eventos es-
pecíficos para as comunidades que compõem o negócio
da mídia de notícias, incluindo o Global Summit of Media
Leaders, o World Publishers Forum e o Summit of Wo-
men in the Notícia.

WAN-IFRA World News 
Media Congress 2023

WAN-IFRA International Color Quality
Club 2022-2024 Campeões
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F
Olga Brito, diretora da WAN-IFRA para a

América Latina e Espanha apresentou alguns

dos resultados mais importantes do relatório

anual da WAN-IFRA, que analisa o resultado

dos negócios em 2022 e as previsões para

2023, além das estratégias e tendências que

os editores colocaram para compensar o espaço perdido.

O diretor disse que hoje, na indústria, existem "ventos

contrários, alguns um pouco como um furacão e outros

como uma brisa forte, mas também temos ventos de cau-

da que nos movem e podemos aproveitá-los".

Com parte dos resultados da pesquisa carro-chefe

que a WAN-IFRA tem, com base em um estudo que vem

sendo feito há 30 anos, é uma prévia dos resultados da

pesquisa sobre onde está a indústria em termos de indi-

cadores financeiros, performance indicadores, para onde

nos dirigimos e algumas das prioridades estratégicas que

as editoras estão a focar neste momento, o estudo é rea-

lizado com o apoio e patrocínio da Protectmedia.

Entre as conclusões mais importantes do estudo apli-

cado entre julho e setembro de 2022 a pouco mais de 170

editoras de 62 países (28 economias desenvolvidas e

avançadas e 34 em desenvolvimento), está o sentimento

das editoras em relação às perspectivas de seus negó-

cios nos próximos 12 meses e nos próximos 3 anos

Assim, as respostas mostram que os editores estão

preocupados com os próximos 12 meses e um pouco

mais otimistas com os próximos 3 anos, mas pessimistas

com as perspectivas futuras de negócios, embora 1 em

cada 6 acredite que pode melhorar.

Também é possível perceber que você está preocu-

pado em ter lançado as bases de suas estratégias para o

futuro.

Na comparação deste mesmo relatório realizado em

2021, verifica-se que 82% dos pesquisados estavam oti-

mistas para os próximos 12 meses, e número semelhan-

te para os 3 anos seguintes.

Porém, em 2022 essa confiança perde-se, sobretudo

no que corresponde às perspetivas para os próximos 12

meses, já que considerando que este ano será excecio-

nal em termos de rendimentos, esperam que dobre até

ao final do ano.

Outra diferença importante pode ser observada em

termos de renda. Em 2021, 12% dos países desenvolvi-

dos esperavam por renda, enquanto em 2022 esse nú-

mero cai para 8%. Em contraste com eles, os membros

das economias em desenvolvimento são mais otimistas,

pois suas estratégias são focadas na renda, o que mostra

que decidir inovar em termos de outras formas de ob-

tenção de renda, experimentando em muitas áreas e tec-

nologias em uma posição mais orientada é uma prosperi-

dade .

Embora as margens de lucro globalmente e Embora

estejam abaixo de seus dias de glória, a pesquisa mostra

que as existentes são sólidas, o que abre o panorama e

permite entender esse otimismo de crescimento nos pró-

ximos 3 anos.

Outro dos pontos interessantes da pesquisa é o fato

de que a renda hoje é bastante saudável em questões di-

gitais, mas ainda é a renda que se obtém em maior valor.

Uma inovação que vem sendo apresentada é o surgi-

mento de "eventos" em termos de outras formas de ren-

da. De fato, 33,5% dos pesquisados afirmam ter adquiri-

do renda dessa forma.

Por isso, espera-se que nos próximos anos as

alianças com plataformas se tornem mais importantes, de

mãos dadas com o comércio eletrônico.

Embora a publicidade continue a impulsionar o setor,

outras fontes de receita estão se tornando mais importan-

tes, por isso é recomendável que, ao analisar estratégias

futuras, prioridades de investimento, desenvolvimento de

produtos e estratégias voltadas para encontrar outro ca-

minho, sejam levados em consideração. .

Tendências da Imprensa Mundial 2022



GWS Printing Systems expande sua oferta de

compra e venda de rotativas usadas coldset e

heatset, projetos chave na mão e realocações

de máquinas.

Temos um grande estoque de peças de repo-

sição

disponíveis, incluindo uma boa seleção

de peças "difíceis de encontrar".

Onde nos encontrar:

site:

e-mail:

Telefone:

www.gws.nl
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A
ABIEA (Associação Bra-

sileira das Indústrias de

Etiquetas e Rótulos Ade-

sivos) anunciou sua nova

diretoria para o biênio

2022/24. A nova composição dos lí-

deres da entidade foi apresentada

durante do Encontro Regional -

Edição Sudeste, que aconteceu, em

São Paulo. 

Luciano Aragão, diretor da Aa-

ron Rótulos & Etiquetas de Fortale-

za (CE), foi eleito o novo presiden-

te, substituindo William D'Vas, que

assume a vice-presidência da enti-

dade.

Além disso, compõem a no-

va diretoria Jason Goulart (te-

soureiro), José Carlos de la To-

rre (secretário), André Gianno-

bile (do Conselho Fiscal) e

Thiago Spiringer (suplente de

diretoria). Entre os diretores re-

gionais foram eleitos Paulo Ca-

rrer (sul), Elton Farias (nordes-

te) e Sérgio Cruz Jr (sudeste).

Por fim, o corpo de conselhei-

ros é formado por Sergio Botte-

selli, Sérgio Cruz, Fernando Pi-

rutti e Elvio Filho.

ABIEA
apresenta
sua nova
diretoria

para o
biênio

2022/24

William D'Vas e Luciano Aragão.
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Miraclon anuncia
aumento global
nos preços de

todos os
produtos de

consumo
A Miraclon anunciou um au-

mento global de preços em todos

os produtos de consumo, em vi-

gor a partir de 1o de novembro

de 2022. A inflação sem prece-

dentes nos custos de matéria-

prima, serviços públicos, mão de

obra, encargos financeiros e ser-

viços comerciais afetou global-

mente a indústria e forçou o au-

mento nos preços para compen-

sar os custos em alta, também

sentidos pela Miraclon. 

Tecnologias

avançadas pa-

ra gerencia-

mento de cores

em processos

industriais para

a indústria de

plásticos, desde softwares até

hardwares e soluções completas

integradas. Esta foi a tônica da X-

Rite na K 2022, que aconteceu de

19 a 26 de outubro em Düsseldorf,

Alemanha. 

No campo do design, a empre-

sa destacou suas soluções Panto-

ne LIVE, Pantone Connect e Pan-

tone Matching System para

criação de paletas digitais de co-

res para aplicação no desenvolvi-

mento de novos produtos e na co-

municação de cores entre as di-

versas etapas

do processo.

Para vi-

sualização e

controle de

produção e de

qualidade, in-

cluindo mock ups digitais, a X-Rite

apresentou o Pandora, que apro-

veita os dados espectrais para

renderizar cor e texturas de produ-

tos físicos em mock ups 3D. Mar-

cas e fornecedores podem apre-

sentar de forma econômica e sus-

tentável uma variedade de opções

de cor e aparência em uma réplica

virtual e avaliar a superfície, cur-

vas, bordas e níveis de trans-

parência para identificar proble-

mas de cor antes do início da pro-

dução.

V
á r i a s

e m p r e -

sas dão

u m a

g r a n d e

importância as co-

laborações em

suas estratégias,

mas poucas leva-

ram o conceito de

parceria ao patamar encontrado no

conversor colombiano de embala-

gens flexíveis, a Litoplas. 

Fundada em 1967, as embala-

gens de alimentos compõem a

maior parte da produção de manu-

fatura da fábrica, localizada na re-

gião norte da cidade de Barranquilla

(uma segunda fábrica será inaugu-

rada na Guatemala em 2023). O si-

te da Litoplas descreve a missão da empresa como "for-

necer soluções únicas por meio do design, do desenvol-

vimento e da fabricação de embalagens flexíveis" e sua

visão, como a de se tornar o "parceiro preferencial em

embalagens flexíveis que geram valor" para as marcas. 

A parceria entre a Litoplas e

seus clientes foi uma das coisas

que chamou a atenção da mesa

de jurados do Global Flexo Inno-

vation Awards patrocinado pela

Miraclon, no qual a Litoplas gan-

hou um Silver Award pela con-

quista em duas categorias: Con-

versão de gravura para flexo e efi-

ciência no Fluxo de trabalho de

produção de impressão Os jurados observaram que as

inscrições da Litoplas, que são todas exemplos de im-

pressão com ECG produzida com FLEXCEL NX Plates,

"destacaram o que pode ser alcançado quando o con-

versor e a marca trabalham juntos".

Premiadas implementações de ECG da Litoplas 

Luis Mora

Novidades e soluções para
gerenciamento de cores 
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A
Gallus anunciou o lançamento da GallusOne,

sua primeira impressora de etiquetas total-

mente digital. A impressora GallusOne é uma

adição revolucionária ao portfólio da empresa

de impressoras de etiquetas (convencionais

e híbridas). Esta máquina foi projetada especificamente

para remover a barreira do custo total de propriedade

(TCO) na adoção de etiquetas digitais rolo a rolo com o

mais alto nível de automação e tecnologias de nuvem.

Assim, oferece às marcas acesso a rótulos digitais

acessíveis, sustentáveis e de alta qualidade.

Concebido com a ideia de provocar uma profunda

transformação em todo o setor, o GallusOne foi desen-

volvido a partir da plataforma GallusLabelmaster. A Ga-

llusOne é uma impressora de etiquetas em linha digital

a jato de tinta UV de 340 mm de largura que usa vários

recursos para alcançar altos níveis de automação e efi-

ciência, com qualidade de impressão a jato de tinta UV

incomparável e velocidades de impressão de até 70 me-

tros por minuto. Com a nova impressora, a Gallus espe-

ra reinventar a maneira como os convertedores abor-

dam a impressão digital de etiquetas, oferecendo uma

oferta digital autônoma ou um serviço complementar em

uma operação analógica tradicional.

Com seu portfólio de tecnologias de ponta agora se

estendendo aos mercados de rótulos convencionais, hí-

bridos e digitais, o lançamento do GallusOne permite

que a empresa atenda às necessidades dos clientes em

todos os segmentos de mercado para rótulos de banda

estreita.

Gallus lança uma impressora a jato de
tinta para rotulagem totalmente digital

Para cobrir todas as necessida-

des dos diferentes setores de ativi-

dade, a Brother, especialista em so-

luções de impressão, identificação

e digitalização, ampliou sua exten-

sa gama de impressoras de etique-

tas de mesa TD com a nova TD-

4210D, projetada para médios volu-

mes de impressão , até 1.000 eti-

quetas por dia, e que garante um

produto Aspiração de etiquetas de alta qualidade e

maior produtividade, que reduzem erros.

A nova TD-4210D é altamente versátil, permitindo

que as etiquetas sejam impressas em uma ampla va-

riedade de mídias - de pulseiras a etiquetas de quatro

polegadas - a uma velocidade de 127 mm/seg. e uma

resolução de 203 dpi. Os usuários também têm a

opção de customizar a impressora com diversos

acessórios que ajudam a reduzir o tempo de inte-

ração com o equipamento e aumentar a produtivida-

de, como cortador ou descascador.

Brother expande sua gama de impressoras de etiquetas



alborum.com

https://www.alborum.com/suscripcao-digital/
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A
E-magen, uma empresa

de pré-impressão que

fornece chapas fle-

xográficas de alta quali-

dade para a produção

de vários tipos de embalagens, fi-

cou nos últimos 20 anos entre as

principais do setor na Argentina. A

mudança de uma produção analó-

gica para a tecnologia digital e a

instalação de seu primeiro FLEX-

CEL NX System em 2010 "possibi-

litaram um crescimento rápido e

constante para a empresa", se-

gundo Damián Petrola, vice-presi-

dente da E-magen. Por exemplo,

agora eles substituíram seu siste-

ma de médio porte por um FLEX-

CEL NX

Wide Sys-

tem em

sua nova

sede de

1.000 m2

"para mel-

horar a

produtivi-

dade, re-

duzir o

desperdí-

cio, economizar tempo e permitir

fornecer FLEXCEL NX Plates

maiores para a crescente quanti-

dade de produtores de embala-

gens de alimentos para animais de

estimação e de fraldas". 

A Bosisio tornou-se a primeira empresa na Argen-

tina a oferecer aos seus clientes a melhoria de pro-

dutividade e a redução do tempo de inatividade pro-

porcionadas pela PureFlexo Printing da Miraclon. A

recente vencedora do prêmio Global Flexo Innova-

tion Award, que recebeu a classificação Highest Ho-

nors além do Gold Award, utiliza a tecnologia KODAK

FLEXCEL NX desde 2013 para se destacar entre as

outras gráficas.

O fornecedor de pré-impressão, especializado em

embalagens para os mercados de alimentos, alimen-

tos para pets e de produtos de higiene pessoal e de

limpeza, decidiu dar o primeiro passo para ir além da

eficiência da flexografia com esse último investimen-

to. "A PureFlexo Printing é uma tecnologia verdadei-

ramente inovadora para a impressão flexográfica,

graças aos ganhos que proporciona à produtividade

e à qualidade", explica Roberto Sixto, gerente de

vendas da Bosisio. "Somos um parceiro estratégico

para nossos clientes, então damos um grande enfo-

que à assistência técnica que prestamos, incluindo a

oferta da melhor tecnologia do mercado que aumen-

ta a produtividade e a eficiência na sala de impressão

e, ao mesmo tempo, oferece uma qualidade maior."

Damián Petrola

E-magen amplia seus horizontes no mercado de
embalagens flexíveis e maximiza a produtividade 

Bosisio excede na eficiência da flexografia 
Roberto Sixto.
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A
Heidelberger alcançou uma estreia mun-

dial em seu negócio principal, offset plana.

A opção de aumentar a velocidade de im-

pressão da Speedmaster XL 106 para

21.000 folhas por hora torna esse sistema

de alto desempenho a impressora offset

"mais rápida do mundo". Além disso, isso significa que

uma produção anual de mais de 100 milhões de im-

pressões agora também é possível na produção de pa-

pelão dobrável. Esse equipamento é uma opção espe-

cialmente indicada para empresas que produzem em-

balagens no formato 70 x 100, que exigem cada vez

mais desempenho das máquinas e automação de pon-

ta a ponta. O aumento da velocidade de impressão de

18.000 para 21.000 folhas por hora é especialmente

atraente para esses usuários. O benefício econômico

pressupõe um aumento na produção líquida de 8 a 10%

e, desde que toda a produtividade potencial seja utiliza-

da, o retorno do investimento é de cerca de dois anos.

Para conseguir isso, a Heidelberg otimizou cerca de 200

componentes em todo o sistema, desde o alimentador

até a entrega. Por exemplo, dois servomotores agora

acionam diretamente o alimentador e, na entrega, as

barras de aderência foram reduzidas em peso e adapta-

das à nova velocidade de impressão para garantir uma

operação estável e confiável.

A nova Speedmaster XL 106 foi apresentada no final

de outubro durante o Packaging Days na fábrica de

Wiesloch-Walldorf com o lema "Win the packaging ra-

ce". Mais de 300 clientes existentes e potenciais de to-

do o mundo participaram deste evento para conhecer as

últimas tendências no mercado de embalagens e as so-

luções associadas oferecidas pela Heidelberg e seu

parceiro MK Masterwork. Apresentações focadas em

automação de processos, sustentabilidade, excelência

operacional e soluções industriais para o segmento de

embalagens pós-impressão. Uma transmissão ao vivo

do novo local de produção da Cardbox Packaging em

Wolfsberg mostrou aos participantes a nova Speedmas-

ter XL 106 em operação.

Heidelberg apresenta a nova
Speedmaster XL 106 em todo o mundo



P
rovavelmente, a manei-

ra mais fácil de tornar

um produto mais espe-

cial, mais exclusivo, é

personalizando seu ró-

tulo. Como empresa, você pode

oferecer etiquetas personalizadas

como um serviço adicional por

meio de seu site ou optar por uma

solução de impressão sob deman-

da, que permite aos clientes per-

sonalizar um produto com uma etiqueta con-

tendo uma foto ou texto individual antes de

enviá-lo. imprimir ao vivo no ponto de venda

(POS) para levar. A velocidade também é ne-

cessária para aplicações de hospitalidade,

como bilhetes e pulseiras, cartões de visita ou

crachás.

Como o espaço da loja é limitado e caro, o

espaço necessário para essas soluções na lo-

ja deve ser o menor possível. Além disso, a qualidade da

impressão deve refletir a qualidade do produto e a solução

em si deve ser o mais livre de manutenção possível.

PRIMEIRO PASSO: A IMPRESSORA

A DTM Print oferece uma ampla variedade de impres-

soras de etiquetas para produção de etiquetas personali-

zadas rápida e flexível sob demanda, incluindo a impres-

sora de etiquetas coloridas DTM CX86ede.

O CX86e da DTM é a escolha lógica para uma solução

compacta que pode ser colocada em qualquer POS, com

um tamanho de apenas 20 x 38 cm e uma altura de 19,5

cm. Esta impressora é a menor impressora de etiquetas

de toner seco de LED do mundo, tornando-a perfeita pa-

ra produzir etiquetas e rótulos em cores versáteis e pro-

fissionais diretamente no seu ponto de venda. O DTM

CX86e usa a mais recente tecnologia de LED digital. Isso

significa que as etiquetas produzidas são nítidas, à prova

d'água e resistentes aos raios UV.

Graças ao seu pequeno tamanho e baixo peso (9,5

kg), a impressora pode ser utilizada praticamente em

qualquer lugar e é fácil de trans-

portar. Colocando-o na re-

cepção de sua loja, restaurante

ou hotel, você pode imprimir eti-

quetas coloridas, etiquetas de

identificação com foto, ingres-

sos, crachás ou pulseiras de visi-

tantes, recibos de valor agrega-

do, adesivos de preços e pro-

moções, cupons e muito mais.

vouchers com promoções espe-

ciais ou pode personalizar o seu produto

adicionando uma mensagem pessoal a

uma etiqueta diretamente na sua loja e a

pedido.

Outra coisa a ter em mente: o possível

tempo de inatividade do hardware de im-

pressão (por exemplo, durante a troca de

cartuchos) deve ser mínimo. Não há na-

da mais frustrante para os clientes do

que ter que esperar mais do que o esperado por sua eti-

queta personalizada. Portanto, atenção especial foi dada

à facilidade de operação.

SEGUNDO PASSO: O MATERIAL DA ETIQUETA

Existe uma grande variedade de materiais de etiqueta.

Portanto, escolher o material certo para rótulos é confir-

mar a mensagem do seu rótulo. Para garantir os melho-

res resultados de impressão, a DTM Print recomenda o

material de etiqueta DTM Genuine Dry Toner. Uma ampla

variedade de materiais foscos, semibrilhantes e de alto

brilho aprovados está disponível, permitindo que você

atenda com precisão às suas necessidades. O DTM Print

tem muitos tamanhos padrão e qualquer material está

disponível como tamanho personalizado.

A CX86e da DTM é uma impressora poderosa e

econômica para aplicações de ponto de venda, permitin-

do que você produza etiquetas e rótulos em cores versá-

teis e profissionais que maximizam o impacto da publici-

dade para atrair a atenção do cliente e garantir o aumen-

to das vendas.

46 LaPrensaLaPrensaLabelling & PackagingLabelling & Packaging  

Com a instalação de uma SCREEN de 7 cores True-

press Jet L350 SAI S, o fabricante italiano de etiquetas

Sita 3000 dá seus primeiros passos no mundo da im-

pressão digital. Escolheu a impressora por sua confiabi-

lidade, eficiência e qualidade de impressão. A SAI ba-

seia-se na tecnologia das bem-sucedidas séries de má-

quinas Truepress Jet L350UV e L350UV+, expandindo

significativamente os recursos de impressão digital para

aplicações de etique-

tas e embalagens de

bobina estreita.

A tecnologia SAI

oferece uma reprodutibilidade de cores muito maior do

que era possível anteriormente, aumentando a cobertu-

ra Pantone e reduzindo as diferenças de cores com co-

res exatas específicas.

O poder da personalização

Sita 3000 escolhe um Truepress Jet L350 SAI S



lovepaper.org.br
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Q
u e s t i o n a d o
sobre o que
diferencia a
Numex Blocks
da concorrên-

cia, o proprietário da em-
presa, Nitin Patil, respon-
de: "Tratamos cada trabal-
ho que chega como se fos-
se o primeiro trabalho com
aquele cliente. Todos me-
recem o mesmo tempo e
atenção".

Essa estratégia tem sido proveitosa para a loja de
Mumbai pelas mais de três décadas de constante pro-
gresso, coroadas recentemente com um Silver Award
no Global Flexo Innovation Awards (GFIA), patrocinado
pela Miraclon. O prêmio foi concedido devido ao caso
de sucesso da mudança de rotogravura para flexo, en-
volvendo uma impressão "direta em frascos" de mais
de 2.500 SKUs de produtos cosméticos. Em relação à
contribuição das KODAK FLEXCEL NX Plates para o
sucesso do trabalho, Nitin acredita que a transição pa-
ra a impressão direta em frascos teria sido impossível
sem elas, tanto em termos de produtividade quanto de
qualidade. "O fabricante obteve excelentes resultados
com uma medição de lineaturas de 150-175 lpi e uma
velocidade de produção de 130 frascos por minuto".

A Numex investiu em um KODAK FLEXCEL NX Sys-
tem em 2014. Logo em seguida, os FLEXCEL NX Sys-
tems foram instalados também nas empresas irmãs da
Numex, a Nuflex Graphics, em Pune, e a NS Digital Fle-
xo, em Hyderabad. O investimento quádruplo, com um
quinto sistema com lançamento planejado para o final
deste ano, é um sinal claro da fé de Nitin Patil na flexo e
na tecnologia FLEXCEL NX, especialmente para embala-
gens flexíveis. "A transição da rotogravura para a flexo
está acontecendo em toda a Ásia, não apenas na Índia",
diz ele, acrescentando que um fator a favor da flexografia,
e em particular das FLEXCEL NX Plates, é a "capacida-
de de fornecer resultados de alta qualidade em substra-
tos de PE mais finos e mais sustentáveis, uma área na
qual a rotogravura é limitada".

Após o lançamento da sua Pico-
Jet 1200 na Labelexpo Americas
2022, em setembro, o fabricante es-
pecializado em impressoras digitais
para rótulos, Dantex Group apre-
senta agora a sua nova evolução de
impressão para texto fino à máqui-
na: o SuperText.

Aclamada como revolucionária
na sua apresentação, a impressionante nova série
1200 oferece uma multiplicidade de recursos tecnica-
mente avançados para beneficiar os clientes. A in-
clusão do SuperText, juntamente com as tecnologias
SuperWhite e DecoTactile, da Dantex, servem para
criar uma capacidade inigualável de ponta a ponta,

enquanto mantém uma ótima qualidade
e desempenho mesmo em altas veloci-
dades.

A tecnologia SuperText foi viabiliza-
da pelo aumento da infraestrutura de
hardware e software da Pico, que é ain-
da mais aperfeiçoado pelos padrões su-
periores de engenharia. O desenvolvi-
mento adicional de novas tecnologias

de distribuição de drops, combinado com o Front End
Digital da Dantex, criou a plataforma perfeita para a
qualidade de impressão de linha fina. Esta combi-
nação dá à PicoJet a vantagem sobre a impressão de
textos finos enquanto mantém densidades ideais no
restante de cores.

Dantex lança o novo SuperText 
na impressora digital PicoJet 1200

Nitin Patel

Numex Blocks segue a rota da impressão
"direta em frascos" de cosméticos e é premiada
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U
ma receita, to-

lerâncias, data

de validade, de-

nominação de

origem, uma boa

foto, composição, perigo,

tempo de cozimento, peso,

dados fiscais, instruções...

Tudo isso e muito mais com

fontes de um dígito e níveis

de detalhes e acabamentos

extraordinários. As etique-

tas deixaram de ser uma simples peça de vestuário pa-

ra se tornarem um elemento muito útil, que se tornou es-

sencial no nosso dia-a-dia e que exige níveis de quali-

dade e rigor por parte dos produtores de registos.

Na Heidelberg, há muito tempo investimos em pes-

quisa e desenvolvimento para garantir que nossos equi-

pamentos, com 21.000 folhas por hora, atinjam a mais

alta qualidade com os mais altos níveis de produção e

sob rígidos controles e automação eficaz, o que resulta

em níveis brilhantes de OEE . Por outro lado, nossos

parceiros Polar e Masterwork MK também possuem tec-

nologias de ponta que nos complementam no processo

de fabricação de etiquetas.

No corte de etiquetas, a Polar oferece soluções alta-

mente eficazes e seguras com seu Labelsystem SC-20.

Com o POLAR LabelSystems SC-21, definimos uma

tendência na produção industrial de etiquetas quadra-

das. O LabelSystem SC-25 é um sistema Polar que se

destaca pela produtividade e precisão de corte. Todas

estas equipas estão equipadas com um workflow e Au-

tocut que as tornam nos sistemas mais produtivos para

a produção industrial de etiquetas pré-cortadas. Final-

mente, no topo da pirâmide, está o Polar LabelSystem

DC-11 plus, o sistema mais poderoso para o mundo in-

dustrial.

Em corte e vinco plano e estampagem a quente, a

MK oferece uma ampla gama de equipamentos que vão

desde a Multimatrix 60, uma cortadeira ideal para pe-

quenas produções, a Easymatrix no formato 106C/CS,

a Promatrix 106 para

estampagem a quente

e corte e vinco, ao Mas-

termatrix 106 CBS,

uma equipe que ofere-

ce máxima produtivida-

de e que se torna aliada

das grandes pro-

duções.

Na impressão, o

mercado de etiquetas

valoriza a Heidelberg

como uma fornecedora confiável de soluções. A Heidel-

berg tem estado perto da máquina com nossos clientes,

ouvindo sugestões e trabalhando com os departamen-

tos de engenharia para encontrar soluções para cada

necessidade. Um exemplo disso é a nova Speedmaster

CX104, que se destaca como uma unidade versátil ca-

paz de atender empresas que trabalham com a etique-

ta, mas também prestam serviço a outros setores. A

Speedmaster XL106, um ícone da empresa, tornou-se o

equipamento de referência com maior projeção quando

se trata de impressão de etiquetas in-mold e etiquetas

planas de cola úmida, projetadas para rotular produtos

de grande consumo com os custos de produção mais

ajustados, OEEs ideais e máxima confiabilidade e efi-

ciência com qualquer suporte, por melhor que seja.

As mudanças no comportamento e tendências do

consumidor estão causando constante transformação e

crescimento no mercado de rótulos. Dominar cada eta-

pa do processo de produção de etiquetas no molde e/ou

com cola úmida é o segredo do sucesso. Os equipa-

mentos da Heidelberg oferecem desempenho máximo e

benefício ao cliente em toda a cadeia de processo

("ponta a ponta"). Os sistemas de impressão em linha

da Heidelberg permitem estampagem a frio, aplicação

de acabamentos que podem fazer a diferença ou trabal-

har com cores de gama em uma única passagem.

O mundo dos rótulos gera fascinantes cenários futu-

ros e a Heidelberg quer estar junto com seus parceiros

e clientes em todas as etapas dessa história.

O que podemos encontrar em 20 cm2?
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A Curtis Packaging, especialista em
embalagens cartonadas dobráveis de lu-
xo para algumas das marcas mais icôni-
cas do mundo, investiu na primeira im-
pressora Scodix Ultra 6000 com tecnolo-
gia SHD. À medida que as tendências
para tiragens mais curtas e maiores
lançamentos de produtos continuam, o
Scodix Ultra 6000 com SHD permitirá
que a Curtis acompanhe os prazos de
entrega exigentes, enquanto o número e a qualidade

dos acabamentos "Eles atenderão a pratica-
mente qualquer necessidade do cliente", de
acordo com Don Droppo . Jr., presidente e
CEO da Curtis Packaging.

A impressora Scodix Ultra 6000 embele-
za a impressão em velocidades de até 1.000
folhas B1 por hora. O novo modelo Smart
High Definition (SHD) incorpora software
controlado por algoritmo para obter alta pre-
cisão e clareza de detalhes intrincados a

pontos visualmente frustrantes e embelezadores.

A
ideia de usar marcas d'água co-
mo uma ajuda para separar o li-
xo já existe há muito tempo. No
momento, é relevante principal-
mente para embalagens, mas

também pode ser importante para im-
pressão comercial. À medida que os volu-
mes impressos digitalmente crescem e as
tecnologias de reciclagem avançam, uma
marca d'água digital pode fazer uma gran-
de diferença no gerenciamento de resí-
duos. Por exemplo, pode ajudar a direcio-
nar as impressões digitais para os fluxos
de destintamento corretos.

Uma marca d'água invisível pode fun-
cionar como um passaporte para pacotes
ou impressões individuais. Em cada etapa
da produção, dados sobre a composição
da impressão podem ser adicionados ao
de água. Quando a embalagem chega ao
fim de sua vida útil, a marca pode ser lida e avaliada pa-
ra classificá-la no correto processo de reciclagem. Exis-
tem outros benefícios. A marca d'água pode conter de-
talhes do fabricante, o conteúdo da embalagem, os ti-
pos de plástico usados (se for usado plástico) e a com-
posição dos laminados e acabamentos. A gama de da-
dos que podem ser codificados é infinita e isso pode
criar novas oportunidades para o gerenciamento da ca-
deia de suprimentos.

Na Europa, mais de 150 empresas se reuniram sob os
auspícios da AIM, a European Association for Brands, pa-
ra avaliar como esta tecnologia digital pode melhorar a
separação e embalagem de resíduos rtaxas de bicicleta.
Seu objetivo é estabelecer uma economia circular para

embalagens impressas na UE. O projeto
HolyGrail 2.0 Digital Watermarking foi cria-
do para demonstrar a viabilidade da marca
d'água digital para classificação de resí-
duos e demonstrar o caso de negócios pa-
ra sua implementação mais ampla.

Ainda é muito cedo e o modelo depen-
de da implementação de várias outras
tecnologias nas cadeias de suprimentos e
fluxos de resíduos. Por exemplo, um leitor
padrão e um formato de dados seriam ne-
cessários para todos os recicladores. As
tecnologias de reciclagem também preci-
sariam ser atualizadas para aproveitar o
sistema. Mas antes disso, as cadeias de
suprimentos de reciclagem precisam se-
guir algum tipo de processo comum em
todos os lugares. Mas isso nunca vai
acontecer sem incentivos comerciais, re-
gulamentação da intervenção do gover-

no. A coisa da marca d'água é uma ideia inteligente e
cujo tempo acabará chegando. Se ainda estaremos por
perto para ver isso é outra questão.

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 empresas gráficas a
manterem-se atualizadas com os padrões ambientais e
como o gerenciamento de negócios ecologicamente co-
rreto pode ajudar a melhorar seus resultados. A Verdi-
gris é apoiada pelas seguintes empresas: Agfa Grap-
hics, EFI, Fespa, Fujifilm, HP, Kodak, Miraclon, Ricoh
Splash PR, Unity Publishing e Xeikon.

Passos para uma economia circular

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Curtis Packaging adquire 
o primeiro Scodix Ultra 6000 SHD do mundo



 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.
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Papel, cartão e
papelão: uma ótima

história ambiental 
para contar

twosides.org.br
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As impressoras híbri-

das podem ser definidas

como impressoras de eti-

quetas que incorporam

dois ou mais processos

de impressão (digital e

convencional) em linha

com unidades de acaba-

mento (envernizamento,

impressão de cores es-

peciais, corte longitudi-

nal, corte e vinco e técni-

cas de embelezamento

diferentes). As soluções

híbridas beneficiam im-

pressoras e conversores

de etiquetas de médio a

longo prazo, seja com va-

riação limitada na con-

versão (corte, corte) e/ou

a necessidade de adicio-

nar recursos produzidos

convencionalmente, por

exemplo, verniz direto,

folha a frio.

A Xeikon lançou uma

solução totalmente digital

híbrida baseada em sua

impressora digital (série

Cheetah ou Panther), a

recém-desenvolvida Uni-

dade de Conversão de

Etiquetas (LCU) da Xei-

kon e o front-end digital

X-800 da Xeikon.

As soluções híbridas

da Xeikon podem conter

as tecnologias Cheetah

(toner seco) e Panther (ja-

to de tinta UV) da Xeikon.

A fabri-

cante de

equipamen-

tos de acaba-

mento digital,

A B Graphic

International

(ABG), tra-

balhou com a

especialista

em etiquetas autoadesivas,

Mercian Labels, para dar

um salto revolucionário na

automação e integração de

impressão e acabamento.

A conquista, que visa des-

bloquear substancialmente

as eficiências de produção,

ocorre após 5 anos de evo-

lução complexa do fluxo de

trabalho que inclui o envol-

vimento do especialista em

soluções de software,

CERM.

A ABG e a Mercian La-

bels discutiram a possibili-

dade de criar um processo

de fabricação 100% auto-

matizado ou "apagado".  A

parte do

projeto era

complexa

e demora-

da e exigia

que o

CERM aju-

dasse a

criar a in-

terface ne-

cessária entre todos os

componentes. Em essên-

cia, o processo envolve pe-

gar um formato de defi-

nição de tarefa (JDF) de

um sistema de planejamen-

to de recursos empresa-

riais (ERP), como Mercian

Labels, e convertê-lo em

um formato de mensagem

de tarefa (JMF) que pode

realmente conduzir todos

os componentes indivi-

duais como um processo

integrado. As instruções

para cada trabalho são for-

necidas por meio de códi-

gos QR, que são acionados

pelo software.

A
Screen Graphic

Solutions intro-

duziu um novo

modo de branco

de alta opacida-

de que fornece um branco

mais opaco para o True-

press Jet L350UV SAI S,

um sistema especializado

de impressão de etiquetas

a jato de tinta UV desenvol-

vido, fabricado e distribuído

pela SCREEN GA.

Quando usado com fil-

me transparente ou rótulos

semelhantes, este novo

modo de impressão forne-

ce um branco mais opaco,

evitando que a cor das ga-

rrafas ou do conteúdo da

embalagem, etc., apareça.

Isso ajuda a manter a satu-

ração de cores ricas, ga-

rantindo rótulos de alta

qualidade com apelo visual

marcante. Particularmente

na Europa e na América do

Norte, as indústrias de be-

bidas, cosméticos e produ-

tos de higiene pessoal

estão usando cada vez

mais a impressão digital

baseada em jato de tinta

UV como um substituto pa-

ra a serigrafia. A impressão

digital oferece várias vanta-

gens a essas indústrias, in-

cluindo tempos de entrega

mais curtos, custos mais

baixos e impacto ambien-

tal reduzido, com a expec-

tativa de crescimento

constante da demanda no

futuro.

Screen lança modo branco de alta opacidade
para Truepress Jet L350UV SAI S

ABG e Mercian Labels
colaboram na automação

Xeikon expande seu portfólio
com impressão híbrida e
impressoras de conversão
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A
embalagem é provavelmente a
única parte da indústria gráfica
imune à Internet. Sempre preci-
saremos proteger bens físicos
contra danos, sejam sapatos no-

vos ou batatas. E à medida que o mundo
aumenta lentamente suas classes médias
em todo o mundo, as pessoas estão com-
prando mais coisas, então mais coisas pre-
cisam ser embaladas. Infelizmente, eles
também estão desenvolvendo um hábito
de consumo, então quanto mais coisas
eles têm para comprar, mais produtos eles
compram e mais embalagens eles preci-
sam. Quer se trate de pequenas embala-
gens primárias para champô ou açúcar,
quer das embalagens secundárias que são
as caixas que as contêm, quer dos mate-
riais terciários que albergam todas as cai-
xas, há cada vez mais. As pessoas querem
opções e os proprietários de marcas estão desespera-
dos para satisfazer suas preferências cotidianas e arris-
car em seus caprichos menos frequentes.

E junto com tudo isso, o aumento dos volumes de em-
balagens cria uma quantidade colossal de resíduos e a
pegada de emissões associada a eles. O transporte e ar-
mazenamento de mercadorias é elevado. Precisamos
considerar uma abordagem mais responsável e deixar
de estar intimamente ligados à conveniência e aparência
de nossos alimentos que a embalagem oferece. Preferi-
mos ambos à mitigação do impacto ambiental. Conside-
re uma remessa de camarões capturados na costa da
Escócia e depois enviados para a Tailândia para des-
cascar. Depois de descascadas, são reembaladas e de-
volvidas ao Reino Unido e outros países para exibição
nas prateleiras dos supermercados. Essa complicada

cadeia de suprimentos não significa ape-
nas que seus camarões mal estão fres-
cos, mas as emissões associadas ao
transporte e armazenamento são real-
mente terríveis. É intrigante por que a em-
balagem original, as cascas dos ca-
marões, não é boa o suficiente. Mas as
pessoas são preguiçosas e querem seus
camarões nus, tentadores de olhar e pron-
tos para comer com o mínimo de barulho.
Temos que considerar se as pessoas real-
mente escolheriam a conveniência em vez
do impacto ambiental, se tivessem plena
consciência do que isso implica.

Obviamente, os volumes crescentes de
embalagens estão gerando volumes cres-
centes de resíduos que muitas vezes não
podem ser processados. Isso deve ficar
claro para todos. As marcas estão trabal-
hando mais de perto com os fornecedores

para desenvolver novos materiais que possam ser reci-
clados com mais facilidade. Mas muito mais precisa ser
feito, principalmente quando se trata de abordagens con-
juntas aos hábitos de consumo e, claro, à reciclagem de
materiais.

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 empresas gráficas a
manterem-se atualizadas com os padrões ambientais e
como o gerenciamento de negócios ecologicamente co-
rreto pode ajudar a melhorar seus resultados. A Verdigris
é apoiada pelas seguintes empresas: Agfa Graphics,
EFI, Fespa, Fujifilm, HP, Kodak, Miraclon, Ricoh Splash
PR, Unity Publishing e Xeikon.

"A impressão em rotogravura ofere-
ce um grande potencial para a econo-
mia circular: suas principais vantagens
ecológicas são a reutilização do cilin-
dro de impressão e os ciclos fechados
do material, o que melhora a sustenta-
bilidade do processo de rotogravura."
Estas são as conclusões mais rele-
vantes de uma pesquisa sobre a sustentabilidade do
processo de rotogravura realizada pela Universida-
de de Ciências Aplicadas de Leipzig.

O estudo, baseado em questionário e entrevistas

na indústria de rotogravura, foi
realizado no primeiro semestre
de 2022 e foi recentemente apre-
sentado pelo Prof. Lutz Engisch
(Universidade de Leipzig) na Em-
balagem/Decoração e Conferên-
cia Anual da ERA em Baveno
(Itália). O estudo também faz re-

ferência às inovações atuais para melhorar ainda
mais a sustentabilidade da gravura, como recupe-
ração de solvente e alternativas ao trióxido de cromo
no revestimento de cilindros.

Dilemas de embalagem e impressão comercial

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

Pesquisa apresentada pela Universidade de Leipzig

Gravura e Sustentabilidade
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A Asahi Photoproducts, pioneira
no desenvolvimento de chapas fle-
xográficas de fotopolímero, obteve
a certificação Carbon Neutral em
colaboração com o Carbon Trust
para suas chapas flexográficas
laváveis com água AWP-DEW Cle-
anPrint de acordo com PAS 2060.
Esta certificação é renovada perio-

dicamente; a cada renovação, au-
mentam os requisitos de redução
de carbono, com o objetivo de redu-
zir a pegada de carbono real do pro-
duto certificado, desde a obtenção
de matérias-primas até a embala-
gem e envio do produto, seu uso
nas instalações do cliente e seu
descarte no final de sua vida útil.

O Prinect é um fluxo
de trabalho híbrido, inte-
grando totalmente fluxos
de trabalho para atri-
buições de varejo, digital,
embalagens e rótulos.
Se nossa dúvida se refe-
re ao custo, sem dúvida
o sistema de assinatura
Prinect Production Ma-
nager é o sistema mais
adequado na hora de es-
tabelecer preços. Ajusta-
se às necessidades do
cliente ao longo do tem-
po, seja para menos ou
mais recursos.

O Prinect é um sistema integrado no qual a trans-
parência se torna um valor. Por ser um fluxo de trabal-
ho tudo-em-um, a impressora ganha transparência em
todas as etapas da produção, menos investimento no
servidor (ou mesmo virtualização), menos intervenção

manual e, algo muito
importante, supõe
uma grande econo-
mia em recursos de
pessoal, já que gera
uma curva de apren-
dizado do operador
muito mais fácil.

O Prinect tem um
bom serviço de ven-
da e pós-venda e,
além disso, por ser
um produto relacio-
nado à indústria 4.0,
pode se beneficiar de
subsídios relaciona-
dos à tecnologia, co-

mo os fundos Next Generation EU. O Prinect possui
módulos para Scheduler, Analyze Point, Multicolor, Pa-
per Stretch Compensation, Ganging and Label Pro,
portal e provas remotas, pré-configuração avançada,
impressão Push-to-Stop e navegação.

N
ova versão dos softwares da Esko facilita ainda
mais a digitalização, automatização e conectivi-
dade, ajudando empresas do setor de embala-
gens a superar seus desafios

As inovações contribuem para identificar desperdícios,
mitigar riscos e otimizar oportunidades

Tendo em mente os desafios intimidadores enfrenta-
dos pelas marcas e fornecedores de embalagens, a Esko
desenvolveu inovações para seus softwares a fim de fa-
cilitar a conectividade entre pessoas e processos, auxiliar
na automatização de operações e promover melhorias
operacionais.

"Crise energética, derretimento das margens de lucro,
escassez de materiais e déficit de mão de obra qualifica-

da são apenas alguns dos desafios que as empresas en-
frentam hoje", disse Jan De Roeck, Diretor de Marketing
da Esko. "A tecnologia e a inovação têm um papel funda-
mental para a superação desses desafios. É imprescindí-
vel que as empresas revejam suas operações comerciais
e identifiquem áreas em que possam fazer melhorias sig-
nificativas e implementar eficiências operacionais para
prosperarem, em vez de meramente sobreviverem."

Foi a partir desse cenário que a Esko desenvolveu a
versão 22.11 dos seus softwares, trazendo para o merca-
do novidades tecnológicas que promoverão ainda mais
desenvolvimento para o setor, ajudando as empresas a
criar uma estrutura que possibilite identificar desperdí-
cios, mitiga

Digitalização, automatização e conectividade

Asahi Obtém Certificação de Neutralidade de Carbono

Prinect, uma solução para embalagens



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.

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 

https://www.wri.org/blog/2019/03/127-countries-now-regulate-

SACOLAS DE PAPELSACOLAS DE PAPELSACOLAS DE PAPELSACOLAS DE PAPEL

twopaper.org.br


56 LaPrensaLaPrensaLabelling & PackagingLabelling & Packaging  

A Landa Digital Printing e

a Shenzhen Nine Stars Prin-

ting and Packaging anuncia-

ram a instalação de uma im-

pressora S10 Nanographic

Printing nas instalações de

Longgang (Shenzhen) do

fabricante chinês de emba-

lagens. A empresa está

usando sua nova impresso-

ra Landa S10 para expandir

sua oferta de produtos aos clientes, ao mesmo tempo

em que simplifica a produção, substituindo os tradi-

cionais trabalhos de embalagem analógica de tiragem

curta a média por um processo de impressão digital

econômico e econômico. reduzir o desperdício.

Projetada para as indústrias

de embalagem e conversão, a

impressora nanográfica de for-

mato único Landa S10 B1 (41

pol / 1050 mm) permite eficiên-

cia geral just-in-time para pro-

dução de papelão dobrável e

POP/POS. A impressora Lan-

da S10 imprime a uma veloci-

dade de 6.500 folhas por hora

em papéis offset padrão e

substratos com espessura de 4 a 32 pt. (0,06-0,8

mm). Com um ponto de cruzamento que pode atingir

dezenas de milhares de caixas, a Landa S10 oferece

uma solução digital perfeita para a indústria de pa-

pelão dobrável.

O
fabricante

de equi-

pamentos

de acaba-

mento de

impressão AB Grap-

hic International

(ABG) lançou seu ca-

rro-chefe Digicon Se-

ries 3 em uma largura

de banda larga de 430

mm. Com mais de

seus clientes agora migrando para uma rede mais am-

pla, a mudança indica a resposta da empresa à "ino-

vação liderada pelo cliente", um valor central da ABG.

Com milhares de instalações Digicon Series 3 em to-

do o mundo, o modelo de 430 mm retém todos os mó-

dulos existentes da máquina de 350 mm, incluindo a te-

la plana e a unidade de estampagem a quente Big Foot

de 50 toneladas com cabeçote giratório. Oferecendo

maior eficiência e desempenho, a nova máquina de

maior largura está disponível apenas no formato da es-

querda para a direita.

O sistema modular Digicon Series 3 de última ge-

ração pode operar a velocidades de até 150m/min no

modo totalmente rotativo ou 64m/min no modo semi-ro-

tativo e pode ser executado online/offline com um SGTR

(rebobinador de to-

rre). durante uma so-

lução direta para a

caixa.

A tela plana ofe-

rece a capacidade

de fornecer embele-

zamentos excepcio-

nais de serigrafia

com configuração

rápida e maior velo-

cidade e cobertura.

Também pode produzir cores vibrantes para máximo

impacto. O módulo de estampagem e estampagem a

quente com capacidade de 50 toneladas da Big Foot

oferece várias alimentações de folha em todo o compri-

mento e largura da bobina, criando efeitos dinâmicos e

acabamentos que garantem uma vantagem competiti-

va. Ambos os módulos podem ser instalados juntos no

Digicon Series 3 430, permitindo que você lamine e gra-

ve em uma única passagem para produzir as melhores

etiquetas.

Assim como todos os Digicon Series 3s, o 430mm é

totalmente compatível com o fleyeVision, o aclamado

recurso de inspeção e edição de câmeras da ABG, que

fornece seleção automática, inspeção 100% e rejeição

de rolos com falha, sem interrupção. da produção.

Nine Stars Printing instala uma impressora Landa
S10 Nanographic Printing

AB Graphic lança seu Digicon Series 3
em uma largura de banda mais ampla



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


ASSINATURA
ANUAL

 EDIÇÕES
RECEBA A REVISTA 
NA  SUA CAIXA DO 

CORREIO

https://www.alborum.com/subscricao-impressa/

	01 Primera BRASIL 47
	02 FESPA BRASIL
	03 INDICE
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07  PUBLI Expografica Portugés
	08 EMPRESAS
	10 EMPRESAS
	11 Future Print
	12 EMPRESAS
	13 EMPRESAS
	14 EMPRESAS
	15 Anuncio Flexo & Label
	16 PRINT
	17 PRINT
	18 PRINT
	19 Anuncio  PCR
	20 GRAN FORMATO
	21 GRAN FORMATO
	22 GRAN FORMATO
	23 A4 Todaytec
	24 GRAN FORMATO
	25 GRAN FORMATO 03 02 B BR_25 GRAN FORMATO 03 02 B BR
	25 GRAN FORMATO
	26 GRAN FORMATO
	27 Liigo
	01 primera BR30
	02 FESPA EUROPA
	03 INDICE BR 30
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06  PRINT
	07 Anuncio Liigo
	08 PAGs PT PRINT
	09 PAGs PT PRINT
	10 PAGs PT  PRINT
	11 Revistas en América PT
	12 GRANDE FORMATO
	13 GRANDE FORMATO
	14 GRANDE FORMATO
	15 DIGICOM-2020
	16 A DRUPA GRANDE FORMATO
	17 B DRUPA GRANDE FORMATO
	18 C DRUPA GRANDE FORMATO
	19 Print LAT AR
	20 GRANDE FORMATO
	21 GRANDE FORMATO
	22  Primera PACKAGING
	23 1APACKAGING
	24 1BPACKAGING
	25 PACKAGING
	26 SUSCRIPCION La Prensa BRASIL
	27 Anuncio PT  ALBORUM
	Página 28 Brasil 30

	28 GRAN FORMATO
	29 GRAN FORMATO
	30 PAPEL
	31 PROMOCIÓN  web
	32 PAPEL
	33 PAPEL
	34 PAPEL
	35 CUADERNOS
	36 PAPEL
	37 ROTATIVAS
	38 ROTATIVAS
	39 GWS Repuestos PT
	40 ETIQUETAS PACKAGING
	41 ETIQUETAS PACKAGING
	42 ETIQUETAS PACKAGING
	43 Susc digital
	01 Primera BRASIL 39
	02 FESPA OCTUBRE copia
	03 INDICE BR 39
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 Liigo
	01 primera BR30
	02 FESPA EUROPA
	03 INDICE BR 30
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06  PRINT
	07 Anuncio Liigo
	08 PAGs PT PRINT
	09 PAGs PT PRINT
	10 PAGs PT  PRINT
	11 Revistas en América PT
	12 GRANDE FORMATO
	13 GRANDE FORMATO
	14 GRANDE FORMATO
	15 DIGICOM-2020
	16 A DRUPA GRANDE FORMATO
	17 B DRUPA GRANDE FORMATO
	18 C DRUPA GRANDE FORMATO
	19 Print LAT AR
	20 GRANDE FORMATO
	21 GRANDE FORMATO
	22  Primera PACKAGING
	23 1APACKAGING
	24 1BPACKAGING
	25 PACKAGING
	26 SUSCRIPCION La Prensa BRASIL
	27 Anuncio PT  ALBORUM
	Página 28 Brasil 30

	08 EMPRESAS
	09 PRINT
	10 PRINT
	11 PRESUPUESTADOR portugués
	12 PRINT
	13 PRINT
	14 PRINT Artículos EFI
	15 PRINT Artículos EFI
	16 GRANDE FORMATO
	17 Print LAT AR
	18 GRANDE FORMATO
	19 GRANDE FORMATO
	20 PAPEL
	21 Two sides Fact-sheet-love-paper-Brasil-2021
	22 PAPEL
	23 FEDRIGONI PT BR
	24 PAPEL
	25 MONDI PT BR
	26 ROTATIVAS
	27 GWS Repuestos PT
	28 ROTATIVAS
	29 MANROLAND PT BR
	30 ROTATIVAS
	31 PROMOCIÓN  web
	32 PROMOCION PACKAGING
	33 ETIQUETAS  PACKAGING
	34 ETIQUETAS PACKAGING
	35 ETIQUETAS PACKAGING
	36 ETIQUETAS PACKAGING
	37 Anuncio YAWA PT A4 br
	38 ETIQUETAS PACKAGING
	39 ETIQUETAS PACKAGING
	40 ETIQUETAS PACKAGING
	41 FLEXO LABELS NOVA DATA 2022
	42 ETIQUETAS PACKAGING
	43 YAWA A4 para la web PT
	44 Redes PT 1
	01 primera PORTUGAL 40
	02 FESPA 2021 Brasil
	03 INDICE LP 40
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 DHP
	08 EMPRESAS
	09 PRINT
	10 PRINT
	11 BOTTCHER
	12 PRINT
	13 PRINT
	14 Nosso site 1
	15 Nosso site 2
	16 Suscripción
	01 primera PORTUGAL 38
	02 SUSCRIPCION La Prensa PT
	03 INDICE LP 38
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 DIGICOM-2020
	08 ANIVERSARIO
	09 ANIVERSAIO
	10 ANIVERSAIO
	11 EMPRESAS
	12 EMPRESAS
	13 BOTTCHER
	14 EMPRESAS
	15 EMPRESAS
	16 EMPRESAS
	17 DHP la prensa portugal
	18 EMPRESAS
	19 EMPRESAS
	20 PRINT
	21 PRINT
	22 PRINT
	23 PAPEL
	24 GRANDE FORMATO
	25 GRANDE FORMATO
	26 GRANDE FORMATO
	27 DIRECTORIO
	28 GRANDE FORMATO
	29 GWS baja rsolución
	30 GRANDE FORMATO
	31 Packaging
	32 PACKAGING
	33 PACKAGING
	34 PACKAGING
	35 PACKAGING
	36 Revistas en América PT

	17 Mexigráfica OK PT
	18 GRANDE FORMATO
	19 GRANDE FORMATO
	20 GRANDE FORMATO
	21 CeMAT Asia
	22 GRANDE FORMATO
	23 PAPEL
	24 PAPEL
	25 Barberan PT
	26 PAPEL
	27 PAPEL
	28 PAPEL
	29 GWS baja rsolución
	30 ROTATIVAS
	31 Primera ETIQUETAS  PACKAGING
	32 ETIQUETAS  PACKAGING
	33 ETIQUETAS  PACKAGING
	34 ETIQUETAS  PACKAGING
	35 PROMOCION PACKAGING
	36 ETIQUETAS  PACKAGING
	37 ETIQUETAS  PACKAGING
	38 ETIQUETAS  PACKAGING
	39 Directorio
	01 primera PORTUGAL 38
	02 SUSCRIPCION La Prensa PT
	03 INDICE LP 38
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 DIGICOM-2020
	08 ANIVERSARIO
	09 ANIVERSAIO
	10 ANIVERSAIO
	11 EMPRESAS
	12 EMPRESAS
	13 BOTTCHER
	14 EMPRESAS
	15 EMPRESAS
	16 EMPRESAS
	17 DHP la prensa portugal
	18 EMPRESAS
	19 EMPRESAS
	20 PRINT
	21 PRINT
	22 PRINT
	23 PAPEL
	24 GRANDE FORMATO
	25 GRANDE FORMATO
	26 GRANDE FORMATO
	27 DIRECTORIO
	28 GRANDE FORMATO
	29 GWS baja rsolución
	30 GRANDE FORMATO
	31 Packaging
	32 PACKAGING
	33 PACKAGING
	34 PACKAGING
	35 PACKAGING
	36 Revistas en América PT

	40 DIGICOM PT

	45 Redes PT 2
	01 primera PORTUGAL 40
	02 FESPA 2021 Brasil
	03 INDICE LP 40
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 DHP
	08 EMPRESAS
	09 PRINT
	10 PRINT
	11 BOTTCHER
	12 PRINT
	13 PRINT
	14 Nosso site 1
	15 Nosso site 2
	16 Suscripción
	01 primera PORTUGAL 38
	02 SUSCRIPCION La Prensa PT
	03 INDICE LP 38
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 DIGICOM-2020
	08 ANIVERSARIO
	09 ANIVERSAIO
	10 ANIVERSAIO
	11 EMPRESAS
	12 EMPRESAS
	13 BOTTCHER
	14 EMPRESAS
	15 EMPRESAS
	16 EMPRESAS
	17 DHP la prensa portugal
	18 EMPRESAS
	19 EMPRESAS
	20 PRINT
	21 PRINT
	22 PRINT
	23 PAPEL
	24 GRANDE FORMATO
	25 GRANDE FORMATO
	26 GRANDE FORMATO
	27 DIRECTORIO
	28 GRANDE FORMATO
	29 GWS baja rsolución
	30 GRANDE FORMATO
	31 Packaging
	32 PACKAGING
	33 PACKAGING
	34 PACKAGING
	35 PACKAGING
	36 Revistas en América PT

	17 Mexigráfica OK PT
	18 GRANDE FORMATO
	19 GRANDE FORMATO
	20 GRANDE FORMATO
	21 CeMAT Asia
	22 GRANDE FORMATO
	23 PAPEL
	24 PAPEL
	25 Barberan PT
	26 PAPEL
	27 PAPEL
	28 PAPEL
	29 GWS baja rsolución
	30 ROTATIVAS
	31 Primera ETIQUETAS  PACKAGING
	32 ETIQUETAS  PACKAGING
	33 ETIQUETAS  PACKAGING
	34 ETIQUETAS  PACKAGING
	35 PROMOCION PACKAGING
	36 ETIQUETAS  PACKAGING
	37 ETIQUETAS  PACKAGING
	38 ETIQUETAS  PACKAGING
	39 Directorio
	01 primera PORTUGAL 38
	02 SUSCRIPCION La Prensa PT
	03 INDICE LP 38
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 DIGICOM-2020
	08 ANIVERSARIO
	09 ANIVERSAIO
	10 ANIVERSAIO
	11 EMPRESAS
	12 EMPRESAS
	13 BOTTCHER
	14 EMPRESAS
	15 EMPRESAS
	16 EMPRESAS
	17 DHP la prensa portugal
	18 EMPRESAS
	19 EMPRESAS
	20 PRINT
	21 PRINT
	22 PRINT
	23 PAPEL
	24 GRANDE FORMATO
	25 GRANDE FORMATO
	26 GRANDE FORMATO
	27 DIRECTORIO
	28 GRANDE FORMATO
	29 GWS baja rsolución
	30 GRANDE FORMATO
	31 Packaging
	32 PACKAGING
	33 PACKAGING
	34 PACKAGING
	35 PACKAGING
	36 Revistas en América PT

	40 DIGICOM PT

	46 SUSCRIPCION BRASIL CON QR
	47 DIGICOM 2021 PT
	48 BRASIL EN PAPEL VERSIÓN 2

	44 ETIQUETAS PACKAGING
	45 ETIQUETAS PACKAGING
	46 ETIQUETAS PACKAGING
	47 EMBALAGEM_br
	48 ETIQUETAS PACKAGING
	49 ETIQUETAS PACKAGING
	50 ETIQUETAS PACKAGING
	51 Anúncios-embalagens 1
	52 ETIQUETAS PACKAGING
	53 ETIQUETAS PACKAGING
	54 ETIQUETAS PACKAGING
	55 Info-sacolas-de-papel
	56 ETIQUETAS PACKAGING
	57 TAIWAN
	58 Suscripción PAPEL
	01 Primera BRASIL 39
	02 FESPA OCTUBRE copia
	03 INDICE BR 39
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 Liigo
	01 primera BR30
	02 FESPA EUROPA
	03 INDICE BR 30
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06  PRINT
	07 Anuncio Liigo
	08 PAGs PT PRINT
	09 PAGs PT PRINT
	10 PAGs PT  PRINT
	11 Revistas en América PT
	12 GRANDE FORMATO
	13 GRANDE FORMATO
	14 GRANDE FORMATO
	15 DIGICOM-2020
	16 A DRUPA GRANDE FORMATO
	17 B DRUPA GRANDE FORMATO
	18 C DRUPA GRANDE FORMATO
	19 Print LAT AR
	20 GRANDE FORMATO
	21 GRANDE FORMATO
	22  Primera PACKAGING
	23 1APACKAGING
	24 1BPACKAGING
	25 PACKAGING
	26 SUSCRIPCION La Prensa BRASIL
	27 Anuncio PT  ALBORUM
	Página 28 Brasil 30

	08 EMPRESAS
	09 PRINT
	10 PRINT
	11 PRESUPUESTADOR portugués
	12 PRINT
	13 PRINT
	14 PRINT Artículos EFI
	15 PRINT Artículos EFI
	16 GRANDE FORMATO
	17 Print LAT AR
	18 GRANDE FORMATO
	19 GRANDE FORMATO
	20 PAPEL
	21 Two sides Fact-sheet-love-paper-Brasil-2021
	22 PAPEL
	23 FEDRIGONI PT BR
	24 PAPEL
	25 MONDI PT BR
	26 ROTATIVAS
	27 GWS Repuestos PT
	28 ROTATIVAS
	29 MANROLAND PT BR
	30 ROTATIVAS
	31 PROMOCIÓN  web
	32 PROMOCION PACKAGING
	33 ETIQUETAS  PACKAGING
	34 ETIQUETAS PACKAGING
	35 ETIQUETAS PACKAGING
	36 ETIQUETAS PACKAGING
	37 Anuncio YAWA PT A4 br
	38 ETIQUETAS PACKAGING
	39 ETIQUETAS PACKAGING
	40 ETIQUETAS PACKAGING
	41 FLEXO LABELS NOVA DATA 2022
	42 ETIQUETAS PACKAGING
	43 YAWA A4 para la web PT
	44 Redes PT 1
	01 primera PORTUGAL 40
	02 FESPA 2021 Brasil
	03 INDICE LP 40
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 DHP
	08 EMPRESAS
	09 PRINT
	10 PRINT
	11 BOTTCHER
	12 PRINT
	13 PRINT
	14 Nosso site 1
	15 Nosso site 2
	16 Suscripción
	01 primera PORTUGAL 38
	02 SUSCRIPCION La Prensa PT
	03 INDICE LP 38
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 DIGICOM-2020
	08 ANIVERSARIO
	09 ANIVERSAIO
	10 ANIVERSAIO
	11 EMPRESAS
	12 EMPRESAS
	13 BOTTCHER
	14 EMPRESAS
	15 EMPRESAS
	16 EMPRESAS
	17 DHP la prensa portugal
	18 EMPRESAS
	19 EMPRESAS
	20 PRINT
	21 PRINT
	22 PRINT
	23 PAPEL
	24 GRANDE FORMATO
	25 GRANDE FORMATO
	26 GRANDE FORMATO
	27 DIRECTORIO
	28 GRANDE FORMATO
	29 GWS baja rsolución
	30 GRANDE FORMATO
	31 Packaging
	32 PACKAGING
	33 PACKAGING
	34 PACKAGING
	35 PACKAGING
	36 Revistas en América PT

	17 Mexigráfica OK PT
	18 GRANDE FORMATO
	19 GRANDE FORMATO
	20 GRANDE FORMATO
	21 CeMAT Asia
	22 GRANDE FORMATO
	23 PAPEL
	24 PAPEL
	25 Barberan PT
	26 PAPEL
	27 PAPEL
	28 PAPEL
	29 GWS baja rsolución
	30 ROTATIVAS
	31 Primera ETIQUETAS  PACKAGING
	32 ETIQUETAS  PACKAGING
	33 ETIQUETAS  PACKAGING
	34 ETIQUETAS  PACKAGING
	35 PROMOCION PACKAGING
	36 ETIQUETAS  PACKAGING
	37 ETIQUETAS  PACKAGING
	38 ETIQUETAS  PACKAGING
	39 Directorio
	01 primera PORTUGAL 38
	02 SUSCRIPCION La Prensa PT
	03 INDICE LP 38
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 DIGICOM-2020
	08 ANIVERSARIO
	09 ANIVERSAIO
	10 ANIVERSAIO
	11 EMPRESAS
	12 EMPRESAS
	13 BOTTCHER
	14 EMPRESAS
	15 EMPRESAS
	16 EMPRESAS
	17 DHP la prensa portugal
	18 EMPRESAS
	19 EMPRESAS
	20 PRINT
	21 PRINT
	22 PRINT
	23 PAPEL
	24 GRANDE FORMATO
	25 GRANDE FORMATO
	26 GRANDE FORMATO
	27 DIRECTORIO
	28 GRANDE FORMATO
	29 GWS baja rsolución
	30 GRANDE FORMATO
	31 Packaging
	32 PACKAGING
	33 PACKAGING
	34 PACKAGING
	35 PACKAGING
	36 Revistas en América PT

	40 DIGICOM PT

	45 Redes PT 2
	01 primera PORTUGAL 40
	02 FESPA 2021 Brasil
	03 INDICE LP 40
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 DHP
	08 EMPRESAS
	09 PRINT
	10 PRINT
	11 BOTTCHER
	12 PRINT
	13 PRINT
	14 Nosso site 1
	15 Nosso site 2
	16 Suscripción
	01 primera PORTUGAL 38
	02 SUSCRIPCION La Prensa PT
	03 INDICE LP 38
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 DIGICOM-2020
	08 ANIVERSARIO
	09 ANIVERSAIO
	10 ANIVERSAIO
	11 EMPRESAS
	12 EMPRESAS
	13 BOTTCHER
	14 EMPRESAS
	15 EMPRESAS
	16 EMPRESAS
	17 DHP la prensa portugal
	18 EMPRESAS
	19 EMPRESAS
	20 PRINT
	21 PRINT
	22 PRINT
	23 PAPEL
	24 GRANDE FORMATO
	25 GRANDE FORMATO
	26 GRANDE FORMATO
	27 DIRECTORIO
	28 GRANDE FORMATO
	29 GWS baja rsolución
	30 GRANDE FORMATO
	31 Packaging
	32 PACKAGING
	33 PACKAGING
	34 PACKAGING
	35 PACKAGING
	36 Revistas en América PT

	17 Mexigráfica OK PT
	18 GRANDE FORMATO
	19 GRANDE FORMATO
	20 GRANDE FORMATO
	21 CeMAT Asia
	22 GRANDE FORMATO
	23 PAPEL
	24 PAPEL
	25 Barberan PT
	26 PAPEL
	27 PAPEL
	28 PAPEL
	29 GWS baja rsolución
	30 ROTATIVAS
	31 Primera ETIQUETAS  PACKAGING
	32 ETIQUETAS  PACKAGING
	33 ETIQUETAS  PACKAGING
	34 ETIQUETAS  PACKAGING
	35 PROMOCION PACKAGING
	36 ETIQUETAS  PACKAGING
	37 ETIQUETAS  PACKAGING
	38 ETIQUETAS  PACKAGING
	39 Directorio
	01 primera PORTUGAL 38
	02 SUSCRIPCION La Prensa PT
	03 INDICE LP 38
	04 EMPRESAS
	05 EMPRESAS
	06 EMPRESAS
	07 DIGICOM-2020
	08 ANIVERSARIO
	09 ANIVERSAIO
	10 ANIVERSAIO
	11 EMPRESAS
	12 EMPRESAS
	13 BOTTCHER
	14 EMPRESAS
	15 EMPRESAS
	16 EMPRESAS
	17 DHP la prensa portugal
	18 EMPRESAS
	19 EMPRESAS
	20 PRINT
	21 PRINT
	22 PRINT
	23 PAPEL
	24 GRANDE FORMATO
	25 GRANDE FORMATO
	26 GRANDE FORMATO
	27 DIRECTORIO
	28 GRANDE FORMATO
	29 GWS baja rsolución
	30 GRANDE FORMATO
	31 Packaging
	32 PACKAGING
	33 PACKAGING
	34 PACKAGING
	35 PACKAGING
	36 Revistas en América PT

	40 DIGICOM PT

	46 SUSCRIPCION BRASIL CON QR
	47 DIGICOM 2021 PT
	48 BRASIL EN PAPEL VERSIÓN 2




