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Bhordo Artes Gráficas

investe em modelo 

bizhub PRO C1060L
Bhordo Artes Gráficas, fundada entre os anos de

1990e 2000, as quais já surgiram trazendo em seu DNA

o foco nas demandas modernas do mercado, como agi-

lidade e, claro, tecnologia digital. Porém, no caso da

Bhordo, fundada em 1997 com sede em Porto Alegre

(RS), essa história vai um pouco além. Detaca Evandro

Brambilla, diretor da Bhordo. 

Em 2016, a Bhordo passa por uma nova expansão

estrutural, que resultará na duplicação da área de sua

sede atual. Esse crescimento vem acompanhado pela

chegada de novos investimentos, entre eles, a nova

impressora digital Konica Minolta bizhub PRO

C1060L, que se une ao portfólio de soluções de im-

pressão digital, completando assim o parque gráfico,

que conta também com impressão offset e de grandes

formatos. 

Vencedores do projeto fo-

ram: Brasil (Cartaz offset) e

Itália (Bolsa de produto Flexo)

Mais de 50 designers de

escolas gráficos de todo o

mundo enviaram suas entra-

das para esses projetos. O te-

ma atribuído foi o de uma "vi-

tamina virtual" que um melhor

conhecimento das embala-

gens e impressão. Todos os

trabalhos submetidos a imagi-

nação mostrou e habilidades

técnicas, de modo Sinapse é o

orgulho de anunciar os se-

guintes resultados:

Cartaz

Melhor Cartaz: 

SENAI Bauru, Brasil

2º San Zeno. Itália

3ª Rybinsk. Rússia

4 Tajamar. Espanha

Embalagem

Melhor Embalagem: 

Istituto San Zeno, Itália

2º Sena Cali. Colômbia 

3º SENAI CEP. Brasil

4 Ecole Estienne. França

E
astman Kodak Com-

pany anunciou de-

cisões estratégicas

relacionadas a seus

negócios com tecnologias Ja-

to de Tinta para aplicações

empresariais e sensores táteis

de malha de prata. Isso acon-

tece, segundo a companhia,

depois de longas revisões ge-

renciais destas operações de

negócios e conversas com

clientes, sócios e outros parti-

cipantes da indústria.

A Kodak está conversan-

do com potenciais comprado-

res sobre as ofertas para a

venda do seu negócio de jato

de tinta para empresas, in-

cluindo sua Plataforma de Im-

pressão Kodak Prosper, ca-

beçotes Posper S Series, e

produtos relacionados.

Sagent Advisors, um ban-

co de investimento indepen-

dente, e o DC Advisory, as-

sessor europeu de finanças

corporativas, que compartil-

ham Daiwa Secutities, um

banco de investimento ja-

ponês, como acionista co-

mum, se comprometeram

com a Kodak para a gestão do

processo de venda.

A impressão funcional 3D,

incluindo os sensores de tela

tátil, é um elemento importan-

te no portfólio da Kodak e a

companhia continuará desen-

volvendo a tecnologia de van-

guarda para esse segmento.

Depois de avançar tanto em

tecnologias de malha de co-

bre e prata, a Kodak decidiu

centra-se na de cobre. 

A Kodak sairá da sua po-

sição de desenvolvedora de

malhas de prata, porém conti-

nuará fabricando o filme de

haleto de prata, disponível pa-

ra os fabricantes de telas de

sensores táteis.

Kodak anuncia mudanças estratégicas

Melhor Cartaz: SENAI Bauru, Brasil.

Concurso Mundial de

Embalagem 2016

https://youtu.be/ShsoHXDvLZs
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Photoshop

Conference 2016 

O
Photoshop Conference, maior evento de

Photoshop da América Latina, divulgou

sua programação. Profissionais especia-

listas dos mercados de Photoshop, foto-

grafia, Lightroom, design e muito mais vão trans-

mitir todo seu conhecimento nos dias 16, 17 e 18

de maio de 2016 no Teatro Brasil Kirin, na cidade

de Campinas (SP).

Uma programação 100% renovada foi cuidado-

samente preparada, visando atingir os mais varia-

dos aspectos que cercam quem atua no ramo de

edição de imagens e fotografia. A Adobe irá apre-

sentar o Keynote, que sempre demonstra em pri-

meira mão novidades do Photoshop transmitidas

por experts que atuam na engenharia do Photoshop.

O Grupo PhotoPro, liderado pelo mestre em

Photoshop Alexandre Keese, marca presença e

aborda temas como Photoshop, Lightroom e Ca-

mera RAW, sempre com foco na otimização do flu-

xo de trabalho e nas técnicas para a produção de

imagens da mais alta qualidade.

O Grupo Luz, com o esperado Estúdio ao Vivo,

apresenta em tempo real produção, captura e

edição em uma exibição de alto nível, que reserva

sempre grandes surpresas. 

No auditó-

rio da Abigraf

(Associação

Brasileira da

Indústria Grá-

fica) o dia 14

de abril a Ko-

dak apresentou as novidades que le-

vará para a drupa 2016. 

Sob o slogan "A ciência para criar"

(o qual também será usado na drupa

2016), profissionais especialistas da

Kodak Brasileira mostraram, em suas

respectivas áreas, as novidades e

atualizações para os segmentos de

pré-impressão, workflow, impressão di-

gital , impressão eletrofográfica, im-

pressão inkjet e embalagem. 

Ao abrir oficialmente do evento pré-

drupa da Ko-

dak, Gilberto

Farias, presi-

dente da Ko-

dak Brasileira,

deu as boas-

vindas e apre-

sentou as áreas de atuação às quais a

Kodak se dedica hoje mundialmente,

com especial ênfase nas soluções grá-

ficas. Em seguida, Reinaldo Espinosa,

responsável pelas relações institucio-

nais da Abigraf, realizou uma apresen-

tação sobre a importância do segmen-

to impresso, as mudanças pelas quais

os mercados mundial e brasileiro vêm

passando, e a tendência de que seto-

res da comunicação impressa voltem a

se aquecer. 

Gustavo Teixo 

Business developer da Durst Brasil.

Formado em Comunicação Social /

Publicidade e Propaganda, Gustavo

terá como missão desenvolver novos

negócios e aplicações no segmento in-

dustrial.

Gustavo iniciou sua carreira no

segmento de Comunicação Visual em

2007, e, de lá para cá, trabalhou na

Sign Supply e na Océ (até fevereiro

deste ano, quando se uniu à equipe

Durst).

Evento pré-drupa realizado em São

Paulo da Kodak

https://youtu.be/myzNC-TFj3Q
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A X-Rite Pan-

tone apresenta

seu portfólio de

soluções para

controle de cor

voltado ao seg-

mento de embala-

gem (gráficas e

convertedores)

que visam aten-

der à crescente demanda por designs

com visual diferenciado e uso de cores

especiais.

PantoneLIVE, uma solução baseada

em nuvem (cloud) que permite que os

próprios gráficos definam, valores de pa-

letas de cores e salvem essas referên-

cias, assegurando assim consistência e

qualidade independentemente do tipo de

tinta usado, de substrato ou de tecnologia

de impressão. 

ColorCert: X-Rite Edition. Com ele,

usuários podem obter, monitorar e com-

partilhar dados colorimétrico, realizar

controle estatístico de processo e quali-

dade de produção envolvendo várias

plantas de impressão ou mesmo quando

se trabalha com mais de um fornecedor. 

C
om realização

da Kodak e Za-

natto Soluções

Gráficas, e orga-

nização do Instituto de

Embalagens, o evento

Inovação na Flexografia

apresentou soluções para

donos de marca, cliche-

rias e convertedores se

tornarem mais rentáveis,

aumentarem a qualidade

e superarem desafios.  

Em um dia todo de

palestras e trocas de in-

formações, foram apre-

sentadas tendências tec-

nológicas.

Assunta Camilo, dire-

tora do Instituto de Emba-

lagens, realizou a primei-

ra apresentação do dia,

na qual mostrou diferen-

tes tendências e designs

de embalagens ao redor

do mundo, e incentivou os

participantes a pensarem

em soluções e layouts va-

riados, expandindo as

possibilidades de apli-

cações.

Na sequência, Natália

Mattioli, gerente de ven-

das da Kodak para a Di-

visão de Embalagens pa-

ra a América Latina, mos-

trou o portfólio da Kodak

para o segmento Flexo.

Natália foi sucedida por

Mauro Freitas, gerente de

vendas da Kodak para o

Cone no Sul no setor de

Embalagens, que apre-

sentou as inovações tec-

nológicas introduzidas na

família Kodak Flexcel NX

e, também, no novo NX

advantage, 

Seis novas

impressoras da EFI

A Electronics For Imaging apre-

sentou na Fespa Digital 2016 seis no-

vas impressoras EFI VUTEk, incluin-

do uma das impressoras LED híbri-

das industriais mais rápidas do mun-

do, um novo equipamento carro-che-

fe da linha jato de tinta de alto volu-

me, além de uma impressora têxtil

VUTEk que foi lançada mundialmente

na feira. 

A impressora de jato de tinta LED

híbrida de bobina/mesa de 3 metros

de largura da EFI VUTEk LX3 Pro

com processamento rápido de até

318 metros quadrados por hora. Ela

também oferece imagens em escala

de cinza de alta resolução e a tecno-

logia LED de "cura a frio", uma so-

lução ecológica que reduz o uso e os

custos da energia e proporciona aos

usuários a capacidade de imprimir

em mais tipos de mídia, incluindo os

que não suportam o calor produzido

por outros métodos de cura ou seca-

gem. 

A impressora a jato de tinta UV

VUTEk HS125 Pro. A impressora ofe-

rece recursos de substituição analó-

gicos reais com qualidade que se

aproxima do offset, velocidade de

produção de até 125 quadros por ho-

ra, cura LED UV Pin & Cure exclusi-

va, além de diversas opções de ma-

nuseio de material automatizadas, in-

cluindo uma de papelão corrugado.

De acordo com um estudo da em-

presa de pesquisas da indústria IT

Strategies, o mercado de sinalização

eletrônica aumentará 8% anualmente

de 2015 a 2020. A EFI está ajudando

os clientes do setor de sinalização e

gráficos para mostruários a aprovei-

tar esse crescimento com as novas

impressoras EFI VUTEk FabriVU de

1,8 m e 3,4 m, desenvolvidas pela

EFI Reggiani, uma líder mundial em

tecnologia de impressão têxtil com

base em água, sediada na Itália e ad-

quirida pela EFI em 2015. As impres-

soras funcionam com tintas ecológi-

cas à base de água e abrem caminho

para novas aplicações lucrativas.

Daniel Eraldo, diretor de marketing e novos negócios da Za-
natto Soluções Gráficas.

Natália Mattioli, gerente de vendas da Kodak para a Divisão
de Embalagens para a América Latina.

Soluções para controle de cores em embalagens

Tecnologias e tendências do segmento Flexo 
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D
urante os quatro

dias de feira, os co-

rredores e estandes

ficaram tomados por

um público altamente qualifi-

cado para acompanhar os

lançamentos e inovações em

segmentos como comuni-

cação visual, estamparia digi-

tal, baixas tiragens, dados va-

riáveis, decoração de interio-

res, softwares, sinalização,

suprimentos, serviços e mui-

tos outros. Foram 12816 pro-

fissionais presentes de todo o

Brasil, América Latina e até

de outros continentes. A feira

também contou em 2016 com

mais um evento paralelo: a

Brasil Label, voltada ao mer-

cado de rótulos e etiquetas.

O Congresso de Comuni-

cação Visual e Impressão Vi-

sual teve sua terceira edição

discutindo variados aspectos

do mercado; o Digital Textile

Conference repetiu o suces-

so da primeira edição em um

valioso debate sobre estam-

paria digital; e o Sublimation

Day estreou com o público lo-

tando todas as apresen-

tações para ouvir mais sobre

a tecnologia de sublimação.

A FESPA Brasil foi ainda a

nova casa do CAMBEA -

Campeonato Brasileiro de

Envelopamento Automotivo,

com quatro dias de intensa

disputa.

Com o compromisso

contínuo de APS e FESPA de

reinvestimento no mercado

para o aprimoramento dos

processos e a geração de de-

mandas de impressão, as

sessões educacionais nova-

mente tiveram destaque.

EXECUTIVOS DESTACAM
O SUCESSO

O diretor da FESPA Bra-

sil, Alexandre Keese, ressalta

o êxito da feira: "A ExpoPrint

Digital / FESPA Brasil 2016

foi um imenso sucesso.

Acompanhando as tendên-

cias que vimos dentro do

Print Census, a feira confir-

mou que o mercado de im-

pressão digital possui energia

e vitalidade, com um poten-

cial incrível. Isso foi visto por

visitantes e sentido pelos ex-

positores. Tenho certeza que

a feira agora se consagra co-

mo a principal feira de im-

pressão digital do nosso mer-

cado".

O CEO da FESPA, Neil

Felton, veio ao Brasil e re-

forçou o compromisso da en-

tidade com o país: "Tivemos

mais uma edição espetacular

da FESPA Brasil. O mercado

brasileiro está aquecido e

empolgado com as possibili-

dades da impressão digital.

Ficamos impressionados

com a alta concentração de

público, com empresários

dispostos a investir".

A Afeigraf (Associação

dos Agentes de Fornecedo-

res de Equipamentos e Insu-

mos para a Indústria Gráfica),

através de seu presidente

Eduardo Sousa, falou dos re-

sultados atingidos pela Asso-

ciação com a ExpoPrint Digi-

tal: "A feira foi um sucesso

enorme e os corredores sem-

pre lotados confirmam isto.

Conversando com exposito-

res e visitantes, foi possível

constatar a vontade que nos-

so mercado tem em sempre

crescer, buscando soluções

que se adaptem às novas re-

alidades".

A melhor feira do mercado de impressão digital
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Entre os dias 6 e 9 de abril, o Pavilhão Branco do Expo Center
Norte foi o palco da ExpoPrint Digital / FESPA Brasil 2016. O
sucesso, confirmado por expositores e visitantes através da alta
concentração de público, comprova a posição da feira como a
melhor e mais importante do segmento de impressão digital.

https://youtu.be/-bWEfaoRsT4


PÚ́BLICO E NEGÓCIOS

A Mimaki aproveitou a

oportunidade para apresen-

tar novidades e teve êxito,

Para Gerente de Marketing

de artes gráficas da HP do

Brasil Edissa Furlan: "Viemos

para a FESPA Brasil cheios

de expectativas e tentando

entender o mercado atual. Ti-

vemos uma grata surpresa

ao estar perto de nossos

clientes para apresentar a lin-

ha látex grande formato; o

balanço é o mais positivo

possível".

Apresentou a tecnologia de

tintas látex: HP Látex 310, HP

Látex 330 e HP Látex 360.

Fabricio Christoff, Gerente

da J-Teck,: "Apresentamos

na FESPA Brasil 2016 novi-

dades para o mercado brasi-

leiro, como as tintas fluores-

centes no digital, trazendo

mais vida às cores".

Empresas que fizeram

sua estreia na FESPA Brasil

já alcançaram sucesso logo

na primeira participação co-

mo MCF Máquinas Gráficas.

Durst  esteve na feira com

a VinilSul. Para o diretor geral

da Durst Brasil Ricardo Pi: "O

objetivo principal da Durst na

FESPA Brasil foi reafirmar a

parceria de muito sucesso

com a VinilSul. Durante o últi-

mo ano vendemos sete má-

quinas no Brasil, entre entry-

level e industriais".

A VinilSul, inclusive, usou

a FESPA Brasil 2016 para

anunciar mais uma grande

parceria, desta vez com a

Ampla. As conversas tiveram

início no FESPA Brasil Fó-

rum, no mês de novembro de

2015 em Curitiba. 

EFI apresentou a nova

tecnología para impressão

textil avançada da linha Reg-

giani, a EFI Reggiani Re-

NOIR NEXT.

Durante o evento,  EFI

Reggiani fez demostrações

ao vivo desde novo equipa-

mento, altamente versátil pa-

ra impreção em ttecidos e pa-

pel utilizando um conjunto de

tintas común e um sistema de

impressão digital sim corria,

de 1,80 metro de largura.

A InFoco LED demons-

trou tecnologia de ponta em

painéis de LED

A AMPLA, única fabricante

nacional de impressoras digi-

tais para grandes formatos

apresenta a terceira geração

da linha de impressoras New

Targa XT durante evento.

Com as tecnologías Sol-

vente e LED UV, a linha é

projetada para trabalhar em

longos ciclos de produção e

conta com o innovador chassi

monobloco AmplaCore.

Para o Diretor de Ope-

rações da AMPLA Impresso-

ras Digitais, Sidnei Marques,

"A FESPA Brasil 2016 supe-

rou nossas expectativas, con-

solidando nossa nova es-

tratégia de distribuição."

Durante o evento, a em-

presa Sertha Brindes  apre-

sentou sua máquina de per-

sonalização de brindes

VICM-19, equipamento de

transfer que utiliza papel im-

presso em impressora laser

color convencional e grava

mais de 200 objetos como ca-

necas, copos, baldes de pipo-

ca, squeezes, nécessaires

entre muitos outros, com qua-

lidade fotográfica a partir de

um papel e em quatro segun-

dos.
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no estande
da 
"La Prensa"



A LZ Consultoria ampliou

sua participação na feira. De

acordo com Edsel Lonza, di-

retor da LZ: "Apresentamos

novidades em lâmpadas de

LED da ITL, mídias especiais

da Sihl e a consultoria da LZ,

focando em uma importante

parceria com a FESPA Bra-

sil".

Konica Minolta Business

Solutions do Brasil mostrou

pela primeira vez em um

evento na América Latina, a

impressora bizhub PRESS

C1100 que foi apresentada

oficialmente ao mercado bra-

sileiro em dezembro, e um

novo modelo para o segmen-

to fotográfico, a bizhub

PRESS C71hc

As novidades estiverem

ao lado da impressora digital

de alto volume PB bizhub

PRESS 1250P, da nova mul-

tifuncional bizhub C308, e da

multifuncional colorida para

fluxos de impressão mais ro-

bustos e de maior exigência

em qualidade, bizhub PRO

C1060L. 

Karen Nakamura, supervi-

sora de marketing da Konica

Minolta: "Trouxemos dois

lançamentos para a Expo-

Print Digital".

A Metalnox apresentou a

prensa térmica PTS 12000

Smart, equipamento parte de

uma solução completa que a

empresa entrega ao merca-

do.

A Metalnox Máquinas

está há anos inserida no mer-

cado digital e, há pouco mais

de 3 anos, iniciou suas ven-

das de impressoras digitais

oferecendo a solução com-

pleta para as indústrias têx-

teis,  explica a gerente de

marketing do Grupo Metalnox

Caroline Odorizzi.

O gerente de marketing

da Ricoh Fábio Rosa trouxe a

nova linha Ricoh C9110 para

a feira. 

Michel Cecílio Junior, ge-

rente de vendas da Gomaq:

"Trouxemos na ExpoPrint Di-

gital a linha de produtos RISO

de alta produtividade". A RI-

SO Comcolor trabalha em

baixa temperatura e tinta bio-

degradáveis . Os novos mo-

delos da linha Comcolor são

indicados para empresas que

precisan facer impressões

coloridas com baixo custo e

necessitam alta produtivida-

de, tais como gráficas, esco-

las e órgãos públicos.

Durante o evento OKI Da-

ta apresentou novos equipa-

mentos para impressão de

etiquetas e envelopes, a

C941DP, para o mercado de

envelopes, e a C711DW, vol-

tada à produção de rótulos e

etiquetas. Além disso, apre-

sentará a C941, que permite

a impressão de mídias em

quatro cores, além do toner

branco ou clear, um dos gran-

des diferenciais da OKI. 

Hadriano Domingues, Di-

retor de Planejamento e Mar-

keting da Alphaprint: "Apre-

sentamos na ExpoPrint Digi-

tal soluções de pré-im-

pressão, como softwares,

equipamentos de impressão

e suprimentos".

A Starlaser participou ao

lado da também revenda de

PrePress de Porto Alegre

(RS), com suas soluções em

software para gerenciamento

de cores GMG Color e os dis-

positivos de captura e me-

dição de cores X-Rite, o soft-

ware para aplicações web to

print Isidora  e as ferramentas

para criação e gerenciamento

de conteúdo para o segmen-

to de rótulos e embalagens

PackZ. 

Roland DG Lançou sua

nova linha de impressoras

sublimáticas para mercado

textil  e a nova generação da

VersaUV LEF para profesio-

nais do ramo de brindes.



www.protecmedia.com
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A linha TEXART conta

com o equipamentos RT-640

e XT-640, ambos direciona-

dos ao setor têxtil.

O consultor e diretor do

Isidora Web2Print, Hamilton

Terni: "Participamos todos os

anos das feiras ExpoPrint, in-

clusive foi onde o Isidora foi

lançado. A feira tem um senti-

do muito importante e a res-

posta foi boa".

Ana Paschoalino é sócia-

proprietária da VP Máquinas.

"Pegamos um novo mercado

que queríamos alcançar que

é o mercado gráfico ".

CONGRESSOS

NA FESPA BRASIL

Durante os quatro dias de

feira, a FESPA Brasil, dentro

de sua proposta de reinvesti-

mento na indústria para a ge-

ração de demanda de im-

pressão, promoveu sessões

educacionais.

Nos dois primeiros dias,

foi promovido o Congresso

de Comunicação Visual e Im-

pressão Digital. O evento

buscou apresentar ao profis-

sional e empresário do seg-

mento novas tecnologias e

tendências, além de

questões ligadas ao merca-

do, gestão e muito mais. Para

Luciana Andrade, que rece-

beu grande público para sua

palestra sobre o mercado de

comunicação visual.

Luciana Andrade coman-

dou ainda o Prêmio GF Bure-

au Criativo, que aconteceu no

segundo dia de feira, dentro

da FESPA Brasil. Os vence-

dores foram: Sign Print na

Categoria Projetos Diferen-

ciados; Repet Design na Ca-

tegoria Adesivação; TopCo-

lors na Categoria Projetos In-

ternos; e DCA na Categoria

Projetos Externos.

O Digital Textile Conferen-

ce teve sua segunda edição e

promoveu uma imersão no

mundo da impressão digital

têxtil. Para Felipe Simeoni,

gerente comercial da Global

Química & Moda, que patroci-

nou a iniciativa: "Foi interes-

sante porque procurou desde

o início focar na educação do

mercado".

A novidade deste ano foi o

Sublimation Day, voltado pa-

ra apresentar tendências de

um mercado em crescimento. 

O Sublimation Day foi um

dia repleto de palestras sobre

a tecnologia de impressão

por sublimação, com profis-

sionais que são referências

em um segmento que apre-

senta crescimento substan-

cial na demanda.

A sublimação é muito utili-

zada por empresas especiali-

zadas na produção de brindes

e fotoprodutos. Porém, a es-

tamparia têxtil também adota

a impressão por sublimação

em larga escala, dada as van-

tagens desse sistema e a alta

definição que apresenta.

O consultor Wilson Giglio

palestrou para o auditório lo-

tado e foi também o res-

ponsável pelo Espaço do

Empreendedor, que contou

com consultorias gratuitas

aos profissionais que tinham

dúvidas sobre gestão ou ou-

tros temas. 

O diretor da APS Feiras

Alexandre Keese destaca a

missão da FESPA em contri-

buir para a indústria: "A feira

agregou uma energia incrível

para o mercado. E APS e

FESPA reafirmaram o com-

promisso de reinvestimento

na indústria com um conteú-

do riquíssimo nos Congres-

sos, com dias de total

imersão em comunicação vi-

sual, o Digital Textile Confe-

rence e o último dia tratando

de sublimação. Tivemos pro-

fissionais vindo de todos os

estados brasileiros, da Améri-

ca Latina e de outras regiões

do mundo que viram tudo o

que é preciso para inovar

dentro do mercado e assim

tomar decisões mais cons-

cientes".

CAMBEA 
NA FESPA BRASIL 2016

Depois de quatro dias de

uma disputa de altíssimo ní-

vel, a Plus Arte (São

Paulo/SP) consagrou-se

campeã da sexta edição do

CAMBEA - Campeonato Bra-

sileiro de Envelopamento

Automotivo, que aconteceu

Luciana Andrade comandou ainda o Prêmio GF Bureau Criati-
vo, que aconteceu no segundo dia de feira, dentro da FESPA
Brasil. Os vencedores foram: Sign Print na Categoria Projetos
Diferenciados; Repet Design na Categoria Adesivação; TopCo-
lors na Categoria Projetos Internos; e DCA na Categoria Pro-
jetos Externos.



na FESPA Brasil 2016. Em
segundo lugar ficou a WS
Adesivações (Fortaleza/CE)
e, em terceiro, a Fosco & Cia
(Mossoró/RN).

O CAMBEA ganhou ainda
mais importância no cenário
nacional tornando-se a etapa
brasileira do campeonato
mundial World Wrap Master.
Dezoito equipes de todo o
país disputaram o posto mais
alto do pódio na Categoria
Profissional. Nas eliminató-
rias, as equipes tinham a
missão de envelopar parcial-
mente um JEEP Renegade
em uma hora e 30 minutos.
Depois de três dias de com-
petição, as três melhores fo-
ram para a grande final, até
que a dupla formada pelos
irmãos Vinícius e Raphael
Bacoccini fosse a vencedora.

VISITANTES

O diretor-executivo da Mi-
diograf, Edson Benvenho, de
Londrina (PR), teve suas ex-
pectativas atendidas na feira:
"Eu encontrei na ExpoPrint Di-
gital tudo o que eu buscava.
Falei com muitos expositores
e consegui solucionar minhas
necessidades. A feira contou
com um volume de pessoas
interessadas e se mostra de
um porte muito bom".

Para a coordenadora de
certificação da ABTG Certifi-
cadora Aline Rodrigues, de

São Paulo (SP): " Visitei vá-
rios estandes e fornecedores,
vi a área de sublimação,
então acredito que está bem
proveitosa, agradável e que
dá pra buscar resultados".

O empresário Ricardo Fá-
vero, de Santo André (SP),
buscava soluções em subli-
mação, transfer e filmes de
recorte: "Encontramos o que
estávamos procurando ".

A proprietária de uma grife
em Sorocaba (SP), Renata
Brito, foi à FESPA Brasil 2016

em busca de novas ideias:
"Minha ideia de ter vindo para
a feira foi porque vim de um
outro mercado e agora quero
me aventurar como empresá-
ria montando uma grife ".

O diretor técnico Giovanni
Augusto veio de Uberlândia
(MG) para a FESPA Brasil:
"Acho que é obrigação que o
empresário venha até a feira,
para adquirir conhecimento na
área de comunicação visual.
Pretendo voltar todos os
anos".

Ângela Nascimento é de
São Paulo (SP) e veio atrás
de inovação: "Trabalho com
papel e venho em busca de
novos equipamentos, tintas e
o que interfere no produto".

A PRÓXIMA EDIÇÃO

A próxima edição da Ex-
poPrint Digital / FESPA Brasil
/ Brasil Label já tem data mar-
cada: a feira acontece de 15
a 18 de março de 2017 no
Pavilhão Azul do Expo Center
Norte, em São Paulo. 

A Plus Arte (São Paulo/SP) consagrou-se campeã da sexta edição do CAMBEA - Campeonato Brasi-
leiro de Envelopamento Automotivo, que aconteceu na FESPA Brasil 2016. Em segundo lugar ficou
a WS Adesivações (Fortaleza/CE) e, em terceiro, a Fosco & Cia (Mossoró/RN).
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A
pesar da
impressão
digital ter
consegui-

do, com sucesso,
demonstrar o seu
valor em áreas tra-
dicionais da indús-
tria dos suportes de
impressão, a
adoção tem sido um
pouco mais lenta na
indústria da embalagem; com
exceção do mercado de im-
pressão de etiquetas, que co-
meçou a adotar as tecnolo-
gias de impressão digital rela-
tivamente mais cedo.

Isto deve-se a múltiplos fa-
tores: não existiam sistemas
digitais relevantes disponí-
veis; os requisitos da indústria
da embalagem são completa-
mente diferentes dos requisi-
tos da indústria de impressão
tradicional; e os membros da
indústria de embalagens, li-
geiramente conservadora,
demoraram um pouco mais
de tempo a adotar um futuro
digital, comparativamente aos
seus pares da impressão co-
mercial. Mas começa a inver-
ter-se o curso da história. É
cada vez maior o número de
produtores e consumidores
que reconhecem os benefí-
cios da impressão de embala-
gens digital e começam a im-
plementar a tecnologia. Sem
qualquer dúvida, um dos "mo-
mentos inovadores" foi a ago-
ra lendária campanha Share-
a-Coke da Coca-Cola. Ape-
nas alguns meses depois da
inovadora abordagem da Co-
ca-Cola, em que colocava no-
mes nas latas do refrigerante,
a Ferrero seguiu os seus pas-
sos com rótulos Nutella de
conteúdo variável.

UM MERCADO EM CRESCIMENTO

De acordo com as mais re-
centes previsões, o volume

do mercado da im-
pressão à escala
mundial deverá
crescer para 420
mil milhões de eu-
ros até 2020, par-
tindo dos atuais va-
lores aproximados
de 407 mil milhões
- após um declínio
significativo nos
anos entre 2008 e

2010, onde passou de 438
para 407 mil milhões de eu-
ros. No seio do mercado de
impressão global, a im-
pressão de embalagens é a
única área onde se espera
um crescimento significativo,
com um aumento de 3,3% por
ano, para uma cota geral de
mercado de 141 mil milhões
de euros até 2020. Estão in-
cluídas as caixas dobráveis,
as etiquetas e as embalagens
flexíveis. Em termos de pro-
cessos de impressão especí-
ficos, a impressão flexográfi-
ca deverá registar um cresci-
mento de 2,6%, com a im-
pressão digital a crescer 8%.
Atualmente, apenas 7% das
embalagens são impressas
digitalmente, mas prevê-se
que esse valor venha a cres-
cer significativamente. Para
os transformadores de emba-
lagens, a impressão digital
pode ser um suplemento lógi-
co da impressão analógica e,
simultaneamente, permitir-
lhes desenvolver novas apli-
cações. Mas iremos abordar
este assunto mais tarde. 

Também convém mencio-
nar que o relatório The Future
of Package Printing to 2019
(O futuro da impressão de
embalagens para 2019) de
Vlad Savinov, Smithers Pira,
2014, antecipa um cresci-
mento anual de 17% para a
impressão digital. Desta for-
ma, será a tecnologia com
crescimento mais rápido no

setor da impressão de emba-
lagens, prevendo-se que ven-
ha a atingir um volume de 19
mil milhões de dólares US até
2019.

TENDÊNCIAS DA EMBALAGEM

A escolha para os consu-
midores tem vindo a aumen-
tar consideravelmente e as
marcas anseiam por algo que
as distinga dos seus conco-
rrentes e lhes permita aumen-
tar a cota de mercado. A em-
balagem desempenha um pa-
pel cada vez mais importante
no momento de atrair clientes
no posto de venda - o local
onde é tomada a derradeira
opção de compra. A embala-
gem deverá exercer uma in-
fluência cada vez maior sobre
os clientes e cativar todos os
seus sentidos. Marte comen-
ta, "A crescente procura de
unidades de embalagem mais
pequenas, as regulamen-
tações de segurança cada
vez mais rigorosas para as
embalagens e a expansão
das vendas online irão conti-
nuar a impulsionar o cresci-
mento no mercado das emba-
lagens durante os próximos
anos. Por este motivo, será

cada vez mais importante que
a embalagem se torne mais
ecológica, reciclável, impres-
sa com alta qualidade e de
uma forma inteligente, inte-
grada na "Internet das coisas"
com funcionalidades como
códigos QR, maior personali-
zação, entre outras coisas." 
A PERSPETIVA EUROPEIA

O mercado da embalagem
europeu continua a expandir-
se, resultado do aumento da
população e dos transforma-
dores que estão a utilizar to-
das as tecnologias de im-
pressão disponíveis. "Pelo
que podemos ver, as princi-
pais tendências de mercado
passam por cada vez mais
produtos nas prateleiras e
uma micro-segmentação ca-
paz de dar resposta a uma
variedade de fatores de-
mográficos dos consumido-
res," informa Francois Martin,
responsável pelo departa-
mento mundial Marketing
Graphic Business Solutions
na HP. "Consequentemente,
há muitos anos que a HP tem
vindo a apresentar um cresci-
mento de dois dígitos no nú-
mero de páginas impressas
digitalmente." 

Michael Seidl

Impressão de embalagem digital vs tradicional
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O mercado da embalagem
- incluindo as soluções de im-
pressão digital associadas -
pode, essencialmente, ser di-
vidido em quatro setores: eti-
quetas, embalagens flexíveis,
caixas de cartão dobráveis e
corrugado. Cada uma destas
áreas possui uma dinâmica e
características próprias. O
mercado das etiquetas foi o
primeiro a reconhecer os be-
nefícios da impressão digital.
Os outros mercados seguem
agora o seu exemplo, mas
não à mesma velocidade ou
através da mesma via. O mer-
cado das etiquetas possui um
avanço de 10 a 12 anos no
domínio do corrugado e em
termos de implementação da
impressão digital. 

VANTAGENS DA IMPRESSÃO

DIGITAL PARA A EMBALAGEM

A atual fragmentação dos
meios de comunicação signi-
fica que os consumidores
estão a ser constantemente
bombardeados com infor-
mações e mensagens que
eles virtualmente ignoram, co-
mo seria de esperar. A emba-
lagem é certamente um dos
últimos canais de comuni-
cação que ainda atrai a
atenção do consumidor. Mas
para o conseguirem, os pro-
dutos deverão destacar-se na
prateleira; e os proprietários
das marcas respondem com
ciclos do produto cada vez
mais rápidos e embalagens
mais relevantes, o que
também contribui para taman-
hos de lotes mais pequenos,
ciclos de produção mais cur-
tos e maior procura de tecno-
logias de impressão digital.  

O que também gera um
maior interesse na impressão
digital são os desenvolvimen-
tos demográficos, incluindo o
maior número de pessoas a
viverem sozinhas e com com-
portamentos de compra dife-
rentes dos de famílias maio-
res, incluindo as quantidades

compradas e os orçamentos
para compras. Para além dis-
so, os agregados da geração
acima dos 50 anos de idade
possuem requisitos únicos no
que diz respeito às embala-
gens. Os consumidores
também estão mais sensíveis
ao custo e aos problemas am-
bientais, bem como à comodi-
dade. Para os produtores de
embalagens, isto significa li-
dar com um número crescen-
te de encomendas de menor
dimensão.  Consequente-

mente, os prazos de entrega
ficam mais curtos e os planos
de produção tornam-se mais
complexos. 

Stephan Ratt, CEO do
Ratt Pack Group na Áustria,
concorda. "Neste momento
assistimos a um aumento das
encomendas de volume míni-
mo no setor não alimentar,"
afirma ele. "Isso significa mais
empresas a entrarem em
campo através da aquisição
de prensas de impressão digi-
tal."

O MUNDO DAS ETIQUETAS

DIGITAIS

A HP já instalou mais de
1.000 prensas digitais no mer-
cado, e considera que a im-
pressão digital se tornou co-
mum. A Xeikon tem bem mais
de 300 sistemas instalados, e
mais de 50% das suas ven-
das são agora provenientes
da indústria da embalagem.
As empresas tradicionais, co-
mo a Heidelberger Druckmas-
chinen, seguiram a via digital
através da Gallus, e desde a

Labelexpo 2015 que estão to-
talmente empenhadas na so-
lução digital com a Gallus
DCS 340. Este sistema de
conversão, desenvolvido num
projeto conjunto entre a Hei-
delberg e a Fujifilm, está equi-
pado com a última geração de
cabeças de impressão de jato
de tinta e imprime com um ní-
vel de qualidade que anterior-
mente apenas era possível na
impressão offset. Oferece a
máxima qualidade de im-
pressão de jato de tinta UV

com uma resolução nativa de
1200 dpi a uma velocidade de
50 metros por minuto, com a
flexibilidade e a eficiência da
impressão digital combinadas
com os benefícios da im-
pressão flexográfica.
Também exclusivo desta so-
lução, para além da excepcio-
nal qualidade de impressão, é
a integração dos módulos de
acabamento em linha. A Ga-
llus DCS 340 imprime digital-
mente desde o rolo até à eti-
queta cortada e acabada; tu-
do numa passagem.. A em-
presa francesa Autajon adqui-
riu  testou o primeiro sistema,
tendo agora encomendado
mais três. 

As gráficas de etiquetas
estão cada vez mais a recon-
hecer que a impressão digital
pode ser usada como suple-
mento lógico das longas tira-
gens na impressão flexográfi-
ca ou offset. Os designs
também podem ser rapida-
mente alterados. É quase co-
mo se o design da etiqueta se
estivesse a tornar num design
de moda. Por causa disso, al-
gumas garrafas de vinho
estão a tornar-se ícones de
estilo. E já se adivinha a próxi-
ma onda digital: as embala-
gens flexíveis, as caixas de
cartão dobráveis e os corru-
gados também irão deixar-se
ir na maré.

EMBALAGEM FLEXÍVEL

O mercado da embalagem
flexível é significativo e irá
continuar a desenvolver-se di-
gitalmente nos próximos 5
anos, mas está igualmente
sujeito a mudanças sociais
(principalmente devido a uma
mobilidade externa). As pes-
soas comem e bebem en-
quanto se deslocam (mobili-
dade nómada). As embala-
gens flexíveis estão a ganhar
popularidade e progressiva-
mente a substituir as embala-
gens fixas. No setor alimentar
em particular, as embalagens 



LLaa  PPrreennssaa

packaging
17

flexíveis são fáceis de manu-
sear e vão ao encontro da
atual tendência de menos
desperdícios e de uma menor
emissão de carbono. O fator
comodidade também não po-
de ser ignorado neste seg-
mento.

A impressão digital oferece
aos fabricantes de embala-
gens flexíveis a oportunidade
de desenvolverem os respeti-
vos negócios. A fórmula é sim-
ples: embalagens de alta qua-
lidade, produzidas digitalmen-
te, com entrega dentro do pra-
zo. É por este motivo que a
tecnologia está atualmente a
ganhar terreno, com o apoio
de prensas como a HP Indigo
20000, que deu um sinal claro
ao mercado da embalagem
com o seu lançamento.

A empresa suíça O. Klei-
ner KG foi a primeira empresa
no mundo a instalar uma Indi-
go 20000 e a especializar-se
na produção de embalagens
flexíveis utilizando a im-
pressão flexográfica, de gra-
vura e, mais recentemente, a
digital. "A impressão digital
está a ganhar importância na
impressão de embalagens
flexíveis," afirma o CEO Mar-
tin Kleiner. "A HP Indigo
20000 representou um grande
avanço na produção digital de
embalagens flexíveis e abre
muitas novas portas de opor-
tunidade para a impressão de
embalagens flexíveis com os
seus 736 milímetros de largu-
ra de impressão." A O. Kleiner
KG aproveitou a sua HP Indi-
go 20000 para a produção
complementar de pequenas ti-
ragens, bem como para ofere-
cer novas opções aos clientes
no setor das tiragens mais pe-
quenas. Um bom exemplo dis-
to são as tampas dos peque-
nos frascos de compota. En-
quanto aromas como o mo-
rango são produzidos em tira-
gens maiores, existem outros
aromas, como a framboesa,
com lotes mais pequenos. No

futuro, estes serão produzidos
com recurso à impressão digi-
tal. Entre outras aplicações in-
cluem-se as embalagens de
teste ou as embalagens per-
sonalizadas.

O mundo colorido das cai-
xas de cartão dobráveis

A impressão digital conti-
nua a ser uma relativa novida-
de neste setor de mercado no
seio do mundo da embala-
gem, apesar de agora existi-
rem vários excelentes exem-
plos de aplicações. A indústria
das caixas de cartão dobrá-
veis tende a usar a tecnologia
para tiragens pequenas e dife-
renciadas; as tiragens antes
ou no final de tiragens gran-
des e convencionais são outra
aplicação. A impressão digital
de caixas de cartão dobráveis
continua a ser vista como es-
tando numa fase inicial de
adoção; por outras palavras,
os utilizadores que reconhe-
ceram as tendências e desen-
volveram as primeiras apli-
cações. Um bom exemplo dis-
to é Peter Sommer da Elan-
ders na Alemanha, que, junto

com o chocolate Ritter Sport,
inventou um projeto fascinan-
te. Foi criado um website es-
pecial onde os consumidores
podiam encomendar embala-
gens personalizadas para o
seu chocolate Ritter Sport. Es-
te foi um empreendimento que
compensou, na medida em
que os clientes estão dispos-
tos a pagar consideravelmen-
te mais por este chocolate. O
projeto também ganhou re-
conhecimento por parte da
Mediaware, na Irlanda, que
implementa projetos de emba-
lagem para a Microsoft. Existe
agora um número crescente
de projetos desta natureza,
pois os proprietários de mar-
cas reconhecem o potencial e
as gráficas mais astutas aju-
dam-nos a concretizar as
suas ideias criativas.

A EMBALAGEM FEITA DE

CORRUGADO

Até ao momento presente,
as empresas com processa-
mento de corrugado têm vindo
lentamente a adotar tecnolo-
gias de impressão digital, com

exceção daquelas que usam
sistemas de mesa plana (HP
Scitex, Durst, Mimaki, swissQ-
print…). No entanto, isto deve-
se mais ao facto de, até agora,
não terem estado muitos sis-
temas disponíveis no merca-
do capazes de serem usados
para corrugado. Mas esta si-
tuação irá mudar de forma re-
lativamente rápida devido a
fornecedores como a Bobst
ou ao consórcio HP / KBA,
ambos em exposição na dru-
pa 2016. 

E os elementos mais im-
portantes da indústria aperce-
bem-se claramente dos be-
nefícios resultantes da capaci-
dade de poder responder aos
requisitos do mercado de for-
ma mais rápida e, por isso, de
poder prestar um serviço de
maior qualidade. O uso da tec-
nologia digital também está a
ajudar a otimizar os fluxos de
trabalho e, potencialmente, a
repensar os locais de pro-
dução - seguindo o princípio
do uso da tecnologia certa pa-
ra os trabalhos certos.

COLOSSO DIGITAL

NA PRÉ-IMPRESSÃO

Após quase dois anos de
desenvolvimento, a HP e a
KBA apresentaram a primeira
HP PageWide Web Press
T1100S a um grupo de visi-
tantes em Würzburg, em no-
vembro de 2015. Esta gigan-
tesca rotativa de jato de tinta,
com 2,80 metros de largura da
web e com pré-impressão di-
gital da camada superior, está
a apresentar novas oportuni-
dades para a produção flexí-
vel de embalagens em corru-
gado, de diferentes tamanhos
e em diferentes volumes de ti-
ragem, que antes não eram
economicamente viáveis. "Os
responsáveis pelo acabamen-
to e os seus clientes precisam
de desenvolver embalagens
simultaneamente adequadas
para o cliente e eficazes, ao
mesmo tempo que reduzem 
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os custos," comenta Eric
Wiesner, Diretor Geral, Page-
Wide Web Press Division na
HP. "Com a combinação de
conhecimentos da HP e da
KBA, lançamos agora a pren-
sa de impressão de rolo para
corrugado, apresentando-se
como a mais produtiva do
mundo. Com a HP PageWide
Web Press T1100S, os res-
ponsáveis pelo acabamento
no setor topo de gama podem
oferecer um valor acrescenta-
do através da combinação da
pré-impressão e da impressão
digital numa máquina."

O primeiro cliente da HP
T1100S foi a DS Smith Packa-
ging. A empresa interessou-
se porque, comparando com
as tecnologias de impressão
analógica normais, o sistema
oferece níveis de produtivida-
de e flexibilidade considera-
velmente superiores, em es-
pecial em pequenas e médias
tiragens. Graças à sua eleva-
da produtividade, de mais de
30.000 metros quadrados de
área impressa por hora, a
prensa também pode ser usa-
da de forma econômica para
grandes tiragens. Os britâni-
cos estão claramente a levar o
projeto muito a sério, pois já
há um ano que experimentam
o sistema T400 adquirido es-
pecificamente para este fim.

Um outro exemplo atual no
mercado do cartão corrugado
é o de Bobst. Na última drupa
em 2012, o CEO Jean-Pascal
Bobst anunciou que a sua em-
presa estava a desenvolver
um sistema de impressão digi-
tal. O projeto, guardado em si-
gilo, está agora em fase de
testes beta passados um pou-
co mais de três anos, especifi-
camente na Model, na Suíça,
e na Schumacher, na Aleman-
ha. Esta solução digital indus-
trial para impressão de emba-
lagens e expositores em ma-
terial corrugado utiliza a tec-
nologia de jato de tinta Stream
da Kodak e oferece não só

uma reprodução intensa da
cor e uma das maiores reso-
luções de impressão disponí-
veis, como também funciona
com tintas de impressão para
uso alimentar.

A prensa de folha digital,
concebida para a  impressão
a quatro cores numa vasta ga-
ma de corrugados com e sem
revestimento, permite a perso-
nalização de grandes e pe-
quenas tiragens de embala-
gens e expositores a altas ve-
locidades. A uma velocidade
impressionante de até 200
metros por minuto, a nova
prensa oferece alta qualidade
em folhas com um tamanho
máximo de 1,3 x 2,1 metros.

APLICAÇÕES ESPECIAIS
Presentemente, a im-

pressão de embalagens digi-
tal não está limitada apenas
às áreas acima mencionadas.
As etiquetas e os códigos não
são abordados neste artigo,
pois ultrapassaria largamente
o seu âmbito. No entanto,
existe um leque de aplicações
especiais que demonstram
quão versátil e criativa pode
ser a impressão digital numa
utilização prática. Eis dois
exemplos: 

A empresa alemã my-
muesli instalou recentemente
uma Heidelberg Jetmaster Di-
mension nas suas instalações
em Heidelberg para a im-
pressão personalizada de em-
balagens de muesli. Isso sig-
nifica que pode não só com-
prar os seus muesli preferidos
como também pode criar o
seu próprio recipiente para os
muesli, com uma imagem e
texto. A Jetmaster Dimension
foi modificada de acordo com
os requisitos especiais da my-
muesli e instalada na gráfica
da empresa. É a primeira má-
quina deste tipo que a Heidel-
berg instala diretamente num
estabelecimento retalhista.

O fabricante de máquinas
de enchimento KHS imple-

mentou, junto com a Xaar, um
projeto em que a impressão é
executada diretamente em
garrafas PET na belga Mar-
tens Brouwerij. O sistema de
impressão direta digital utiliza
cabeças de impressão Xaar
1002 GS6 e consegue uma
resolução física de 360 dpi,
em que o texto e os gráficos
são impressos com recurso a
tintas LED de baixa migração
em 4C mais branco. isto signi-
fica que podem ser impressas
diretamente 12.000 garrafas
por hora. "O sistema permite-
nos agora alterar os gráficos
em poucos minutos, em vez
de semanas," confirma Phil
Johnson na NMP, a sucursal
da KHS que desenvolveu este
sistema.

Autor: Michael Seidl

Michael Seidl é editor e chefe de redação de diversas publicações es-
pecializadas na Europa Central e de Leste. Entre estas, incluem-se
edições como a Print & Publishing, Packaging e a Visual Communication.
Tem relações privilegiadas no seio do setor da impressão e multimídia.
Na Áustria e noutros países é um editor de renome, um jornalista espe-
cializado, orador e organizador de diversos prêmios da indústria, bem co-
mo membro de diversas organizações no setor. Enquanto cofundador da
IMA - International Media Alliance -, onde meios de comunicação da Ásia,
Austrália e Europa se juntam para formarem uma aliança industrial, deu
um passo importante no sentido de conseguir uma influência global.
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De acordo com o novo

White Paper da IDC, os desa-

fios relacionados com docu-

mentos desperdiçam o tempo

dos funcionários e contribuem

para uma perda de 20% na

produtividade anual, o que

equivale a mais de 2 meses

de trabalho. Esta situação

está relacionada com o cresci-

mento exponencial no acesso

às informações, de acordo

com o relatório, uma das prin-

cipais tendências que segun-

do a IDC impulsionam iniciati-

vas para melhorar a eficiência

dos processos empresariais.

Intitulado "Os seus proces-

sos empresariais estão a obs-

truir as suas oportunidades de

mercado? Impressão e gestão

de documentos eficiente em

termos de custos através de

MFP Smart", o White Paper foi

desenvolvido por Jacqui Hen-

driks, Diretora da divisão de

investigação e consultoria dos

European Managed Print Ser-

vices and Document Solutions

da IDC. 

No estudo são identifica-

das as principais tendências

que impulsionam a evolução

atual no local de trabalho. O

relatório revela que, nos últi-

mos anos, tem havido uma

explosão no crescimento da

capacidade de acesso e for-

necimento de informações.

De fato, a IDC afirma que o

volume de dados que as em-

presas recebem terá aumen-

tado seis vezes nos últimos

cinco anos até 2015 e deverá

continuar a um ritmo semel-

hante. O desafio para as em-

presas é compreender as in-

formações a que têm acesso

e fornecê-las da forma mais

econômica e mais rápida.

O equilíbrio entre a neces-

sidade de redução de custos

operacionais e o aumento da

produtividade é outro dos prin-

cipais impulsionadores de

muitas iniciativas no local de

trabalho, aumentando o nú-

mero de empresas que pres-

tam mais atenção aos seus

custos operacionais relaciona-

dos com a impressão e à pro-

cura de soluções que simplifi-

quem as suas atividades. 

A terceira tendência de

evolução significativa no local

de trabalho identificada no

White Paper é o impacto da

crescente força de trabalho

móvel, com a IDC a estimar

que, em 2018, 75% dos fun-

cionários estarão a trabalhar a

partir de casa, através de dis-

positivos móveis, em viagem,

a partir de instalações da em-

presa ou nas instalações do

cliente. A crescente força de

trabalho móvel, por sua vez,

criou uma necessidade crítica

de acesso "a qualquer hora e

em qualquer local" a infor-

mações precisas e seguras.

Para dar resposta a estes

requisitos, o estudo da IDC

afirma que os MFP Smart de-

vem permitir imprimir facil-

mente a partir de todos os ti-

pos de dispositivos móveis.

Estes também têm de propor-

cionar uma impressão segura

a partir de dispositivos móveis

para proteção contra quais-

quer ameaças ou vírus, de for-

ma a controlar o acesso e pro-

teger a propriedade intelectual

da empresa. 

Os dispositivos que satis-

façam estes e outros critérios

principais podem automatizar

diversos processos e rapida-

mente proporcionar ganhos

de produtividade para a em-

presa, de acordo com a IDC.

Isto alinha os MFP Smart com

os critérios de compra de 70%

das empresas europeias que

adotariam ferramentas de pro-

cessamento automático para

aumentar a produtividade dos

funcionários.

20% das perdas de produtividade estão

associadas a desafios com documentos

A
Zanatto Soluções

Gráficas anunciou

que, a partir do últi-

mo dia 31 de março

(quinta-feira), passou a co-

mercializar em todo o Brasil

as soluções de impressão di-

gital Xerox. 

O anúncio oficial foi feito

durante um evento realizado

no Senai de Artes Gráficas de

Barueri, o qual contou com a

equipe diretiva da Zanatto e

da Xerox, e com a presença

do staff comercial e técnico

de ambas as empresas, in-

cluindo os presidentes da Za-

natto e Xerox Brasil, Adair

Zanatto e Ricardo Karbage,

respectivamente. 

A partir de sua sede em

Curitiba (PR) e de seus es-

critórios comerciais em São

Paulo e Porto Alegre, a em-

presa atende, hoje, todo o te-

rritório nacional.

No caso da Xerox, me-

diante o novo acordo comer-

cial, a Zanatto passa a ser a

nova revenda da empresa

norte-americana no Brasil pa-

ra o portfólio que envolve to-

dos os equipamentos de im-

pressão digital de pequeno

porte, de média produtivida-

de, de tecnologia de toner

eletrofotográfico para alto vo-

lume e impressão inkjet.

Adair Zanatto e
Ricardo
Karbage,
presidentes da
Zanatto e Xerox
Brasil,
respectivamente. 

Zanatto passa a comercializar soluções de Xerox no Brasil
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ADECOL:
EXPANSÃO NA AMÉRICA
LATINA

Com o objetivo

de consolidar  sua

estratégia de ex-

pansão para o

mercado latinoa-

mericano, após

consolidar sua li-

derança em adesivos no segmento gráfi-

co brasileiro, a empresa Adecol estará

na drupa pela primeira vez. O plano da

Adecol é posicionar-se como especialis-

ta em adesivos para os países lationoa-

mericanos por sua proximidade, conhe-

cimento local e experiência em produzir

formulações adequadas ao clima e aos

mercados da região. Durante sua pre-

sença na drupa a empresa também bus-

cará fortalecer suas relações internacio-

nais. 

ADPHOS: 
NOVOS EQUIPAMENTOS
DE SECAGEM 

Adphos

G r o u p

apresentará

a próxima

geração de

sua família de equipamentos de seca-

gem com a tecnologia Adphos NIR para

diminuir significativamente ou eliminar as

limitações que existem atualmente com

a tecnologia inkjet. Os novos equipa-

mentos proporcionam: secagem pratica-

mente  instantânea,    qualidade de im-

pressão melhorada (maior resolução,

densidade de cor, brilho), redução do

aquecimento de suporte e lisura nos liv-

ros e materiais impressos. 

AGFA GRAPHICS:
IMPRESSÃO  DE
SEGURANÇA 

Com o lança-

mento na drupa

2016 de Arziro

Design 2.0 e ou-

tros componen-

tes adicionais de 

Drupa 2016

Tocando o Futuro

S
ob o tema " Tocando

o Futuro", de 31 de

maio a 10 de junho

ocorrerá  uma nova

edição da DRUPA , em Mes-

se Dusseldorf (Alemanha); a

principal feira de referência

para o setor da impressão

gráfica e industrial, assim co-

mo para o setor dos médios e

multicanal.  Nesta feira serão

apresentadas as últimas no-

vidades e inovações relacio-

nados com o setor; será o

ponto de partida de visões

prometedoras e o eixo central

das tecnologias do futuro que

impulsionarão o mercado e

oferecerão grandes oportuni-

dades e um grande potencial

de crescimento em escala in-

ternacional.

Com uma nova orientação

estratégica, uma duração oti-

mizada de onze dias de feira,

um aspecto renovado e uma

rotação encurtada para 3

anos, começa a feira interna-

cional líder nas soluções  de

impressão e cross-media.

Sob o tema " tocando o futu-

ro" a DRUPA centra a

atenção na força inovadora

do setor e proporciona uma

plataforma para as tecnolo-

gias futuras. Os elementos

principais são temas destaca-

dos e de futuro, como im-

pressão, packaging, pro-

dução, multicanal, impressão

3D, impressão funcional ou

impressão ecológica. A me-

gatendência da DRUPA 2016

será o Print 4.0. 

O programa marco espe-

cializado com seus módulos

drupa innovation park, drupa

cube, as marcas PEPSO (

Printed Electronics Products

and Solutions)  , 3D  fab+print

e o ponto de contato packa-

ging constitue uma ampliação

importante e oferece aos dife-

rentes grupos de visitantes

um verdadeiro valor acres-

centado. 

Poucas áreas da drupa

2016 estarão tão  cheias de

novidades como o pavilhão

7.0,  onde estará localizado o

parque de inovações da dru-

pa (DIP, drupa innovation

Park). Seis áreas temáticas

com  130 expositores mos-

trarão suas inovações em

processos de fluxo de trabal-

ho, automatização e últimas

tecnologias de impressão.

Concretamente, as áreas in-

cluídas no DIP são: otimi-

zação e automação de pro-

cessos ; web-to-media & e-

commerce; inovações  em

tecnologias de impressão,

soluções multicanal editoriais

e de marketing, valor acresci-

do na impressão e modelos

de negócios.

EMPRESAS EXPOSITORAS

http://www.drupa.es/media/2/5/4/1/touch_the_future_mobile.mp4


software, a Agfa Graphics oferece agora

um completo fluxo  de trabalho para o

mercado geral de impressão de seguri-

dade. O ecossistema inclui um software

de desenho  de segurança, módulos de

desenhos adicionais e uma solução de

autenticação.

Além disso, apresentará as suas so-

luções para a impressão sustentável

sob a marca Eco; sua gama de equipa-

mentos de grande formato Jeti e Anapur-

na , seu software baseado na nuvem

PrintSphere,  assim como toda a classe

de soluções para o mercado de packa-

ging, impressão industrial e publicação

móvil. 

APP: 
LINHAS DE PRODUTOS
RENOVADAS

A s i a

Pulp &

P a p e r

G r o u p

(APP) exi-

birá seus

produtos

mais con-

solidados

e as linhas de produtos renovados para a

indústria da impressão e packaging, co-

mo: SinarKraft (a gama Premium da APP

de packaging de papelão multicapa para

embalagens com excelente capacidade

de impressão, alta rigidez e resistência à

umidade); Extraprint (gama de papéis

offset de alta qualidade  disponível em

uma extensa gama de formatos e grama-

gens que abarcam desde 70 até 270

g/m2): Zenith (embalagem  dobrável com

reverso branco, projetado  para cosméti-

cos de luxo, confeitarias, etc, disponível

em uma variedade de formatos e grama-

gens que vão desde 215 até 380g/m2; e

Nevia Plus (gama Premium de papel de

revestimento de pasta química de APP).

ASAHI
PHOTOPRODUCTS:
QUALIDADE EM
IMPRESSÃO

FLEXOGRÁFICA
Asahi Photopro-

ducts apresentará

na drupa sua

completa ofer-

ta de pran-

chas para fle-

xografia. As-

sim, a compan-

hia conhecida por

seu sistema exclusivo

Pinning Technology for clean Transfer -

que permite imprimir com menos

pressão, o que aumenta a transferência

da tinta e reduz a quantidade de entinta-

do na zona de meios tons - apresentará

uma nova prancha flexográfica digital

AFP-DCV, projetada para produzir cores

vivas com tintas à base  d`água e sol-

vente em aplicações de embalagens

flexíveis e as novas pranchas AWP-

DEW , que incorporam as propriedades

das pranchas AWP-DEF mais com uma

velocidade de processamento superior,

sendo adequadas para imprimir embala-

gens flexíveis de maior formato.

BOBST: 
SOLUÇÕES
INOVADORAS

B o b s t ,

fornecedor

mundial de

equipamen-

tos e ser-

viços para

os fabrican-

tes de em-

balagens e

e t i que tas ,

apresentará na drupa 2016 suas inovado-

ras soluções para impulsionar uma maior

produtividade aos clientes. Entre as prin-

cipais novidades estarão: a nova troquela-

dora Mastercut 106 PER: a nova prensa

de estampa quente Masterfoil 106 PR;

uma nova dobradora coladora, junto  com

a nova Masrtercut e  a nova  Masterfoil;

uma nova versão da prensa flexográfica

M6UV, de sete cores, configurada pen-

sando na produção de papelão compacto,

com elevadas velocidades de processa-

dos e dobras em linha de alta velocida-

de;nova prensa flexográfica de tambor

central, flexográfica em linha ,  de rotogra-

vura e novas prensas de impressão digi-

tal; contracoladoras; máquinas de revesti-

mento e metalizado;novo software de fe-

rramentas para a solução de troqueles  de

alto rendimento; etc.

CANON OFERECE SUA

COLABORAÇÃO
Canon exibirá aos grandes impresso-

res sua gama completa de soluções de

injeção de tinta e toner para pequeno e

grande formato, sendo suas estrelas as

tecnologias de produção de alta qualida-

de. 

Poderão ser vistos em primeira mão

os últimos sistemas de impressão de

produção da Canon, destacando-se: a

impressora de injeção de tinta de folha

cortada com novas funções e opções de

acabamento Océ VarioPrint i300; a pren-

sa digital de produção de 100ppm imag-

PRESS C1000VP; a prensa digital de

produção de 80 ppm imagPress

C8000VP; o sistema de injeção de tinta

comercial de alta velocidade com o novo

jogo de tintas Chromera Océ ColorStre-

am 6000 Chroma;  o equipamento de in-

jeção de tinta em cor para papeis reves-

tidos estandar Image Stream 2400; a im-

pressora de injeção de tinta de uma só

passada em cor de alta  velocidade Co-

lorWave 910; e vários modelos das no-

vas impressoras de grande formato.

O stand da Canon será organizado em

torno das principais aplicações (im-

pressão comercial; comunicações empre-

sariais, marketing direto e transacional;

edição de livros, revistas e jornais; publici-

dade e soluções criativas, incluindo

painéis ; soluções funcionais e industriais,

com impressão 3D; packaging; produtos

fotográficos) e em cada ponto do stand

estará presente a nova campanha " Unle-

ashPrint" que apresentará aplicações de

impressão criativa com o objetivo de inspi-

rar a seus visitantes e ajudá-los e melho-

rar sua carteira de produtos. 
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CHILI PUBLISH:
NOVA GERAÇÃO DE
SOLUÇÕES

Na drupa 2016, Chili Publish demons-

trará como seus esforços de inovação e

desenvolvimento de mercado tem dado

lugar aos avanços significativos para a

empresa: a próxima geração de seu edi-

tor na linha Chili Publisher 5.0 e sua so-

lução para o renderizado de PDF Chili

rendro. Além disso, dará a  conhecer no-

vos detalhes sobre a ampliação das as-

sociações com terceiras partes e propor-

cionará histórias de casos de êxito de

clientes. 

CLARIANT E MUITO MAIS
Cla-

r i a n t ,

f o r n e -

c e d o r

m u n -

dial de

especialidades químicas, apresentará

sua gama completa de produtos centra-

dos nas necessidades específicas dos

diversos segmentos da indústria de im-

pressão digital e convencional. O enfo-

que principal será o ranque  de vendas

dedicado aos toners electrofotográficos

e para injeção de tinta , assim  como no-

vas soluções de color-off quentes para

máquinas de impressão digital. Sua ga-

ma de tintas condutoras e as soluções

de pigmentos orgânicos de cor para tin-

tas convencionais complementarão a

carteira.

COMEXI APOSTA NA
AUTOMAÇÃO

Comexi,

especialis-

ta em so-

luções de

máquinas

para a

indústria de conversão de embalagem

flexível, revelará suas novas impresso-

ras , que reúnem as mais altas pres-

tações e as últimas inovações tecnológi-

cas, em suas três linhas de impressão:

flexográfica, rotogravado e offset. A prin-

cipal novidade será a apresentação de

uma a nova impressora flexográfica , que

permitirá uma maior automação do pro-

cesso de impressão,  que supõe uma

evolução da anterior FI, a impressora de

grande formato mais vendida da Comexi. 

Comexi aposta também para incorpo-

rar a automação a sua tecnologia offset e

apresentará seu novo sistema de auto-

mação para a sua impressora CI8 Offset.

Para o setor de fotogravado apresen-

tará a impressora R2, que incorpora a

tecnologia mais inovadora em termos de

controle de máquina ou sistemas de

acionamento direto para incrementar a

eficiência, assim como Simotion da Sie-

mens que aumenta a economia de ener-

gia com relação ao consumo da máqui-

na.

CREATIVE EDGE
SOFTWARE: PROJETO
DE EMBALAGENS 3D

Creative Edge Software mostrará na

drupa uma nova versão de seu software

de desenho  de embalagens 3D, o  IC3D

4, com novas capacidades que propor-

cionam um toforealismo 3D sem prece-

dentes. Com a incorporação de cinco no-

vas características, o IC3D 4 permite

uma simulação precisa de uma ampla

gama de efeitos óticos e visuais. O uso

da tecnologia de traçado e raios, vidros e

líquidos, em particular, se vem 100% re-

alista para a transparência, translucidez,

cor , índice de refração , reflexos e som-

bras.

DOMINO APRESENTARÁ
SUA LINHA DE
TECNOLOGIAS

Domi-

no apre-

s e n t a r á

sua linha

de so-

l u ç õ e s

completas que abarcam desde a criação

da tarefa e fluxo de trabalho até a im-

pressão e o acabamento do produto fi-

nal. 

Para a solução de folhetos, se inclui

a impressão digital monocromática

K630i que imprime em conjunto com a

encadernadora digital de IBIS a veloci-

dades de bobina de até 150 metros/mi-

nuto para produzir até 7000 talões de

livros ou folhetos por hora. Domino

também exporá uma solução de im-

pressão digital de folhas B2 que inclui

sua nova impressora monocromática

K600i, com uma largura de impressão

de 782 mm e capaz de imprimir em fol-

has entre 60 e 250 g/m2 à velocidade de

até 120 m/min. Por último, Domino ex-

porá a N610i, uma impressora de eti-

quetas inkjet de sete cores capaz de tra-

balhar a 75m/min com tintas curáveis

UV de grande impacto. 

DP LENTICULAR
APRESENTARÁ UMA
FOLHA LENTICULAR DE
GRANDE FORMATO 

Na qua-

lidade de

única fabri-

cante de

folhas lenti-

culares de

grande for-

mato na

Europa, a

DP  Lenti-

cular apresentará seu novo produto 3D

28 LPI UV-MF. Com uma espessura de

2,15 mm e um ângulo de visão de 37º, é

o produto ideal para aplicações   lenticu-

lares tridimensionais impressas em siste-

mas digitais de meio formato. A nova fol-

ha de grande formato se soma à que já

existe 3D 20 LPI UV-LF. Ambas se extru-

sam na Europa com resina  PETG-UV e

são adequadas tanto para interior  como

para exterior . As folhas estão extrusa-

das a partir de uma resina com proteção

UV,  especialmente planejada para pro-

teger as cores. O material PETG-UV

também  é resistente ao fogo e oferece

uma transparência muito superior às ou-

tras resinas.
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EFI: NOVA TECNOLOGIA
FRONT-END 

Entre as novidades que a EFI exporá

na próxima drupa , está a nova  função

de formato superlargo , que incorpora

tecnologias de impressão para a emba-

lagem e tintas avançadas UV de base

aquosa. A EFI apresentará  também , a

plataforma do sistema frontal digital EFI

Fiery,  mais avançada , extremamente

rápida e capaz de gestionar as prensas

de injeção de tinta de alta velocidade e

grande qualidade. 

As novas tecnologias  para a embala-

gem da EFI incorporam muitos dos

avanços técnicos incluídos em seu catá-

logo de injeção de tinta, como a criação

de imagens industriais em uma só pas-

sada das impressoras de cerâmica EFI

Cretaprint, a versatilidade e qualidade

das impressoras EFI VUTEK e os acaba-

mentos integrados e em linha , similares

aos das tecnologias disponíveis atual-

mente com as prensas EFI Jetrion de in-

jeção de tinta e bobina estreita. 

ELITRON: NOVAS
SOLUÇÕES

Elitron

apresen-

tará suas

novas so-

luções pa-

ra o mer-

cado do

processa-

mento de papelão ondulado e da im-

pressão digital centradas na automação

industrial. A combinação de um sistema

de corte de alto rendimento com um sis-

tema de carga e descarga automáticas

cria um fluxo  de produção totalmente au-

tomatizado, mas a Elitron não pára ai: a

evolução do sistema Kombo, o plotter

com duas cabeças  de corte e possuidor

de 2 patentes, todas italianas, uma vez

mais, marca um passo até a automação

completa do sistema de produção da

empresa.

EPSON APRESENTA SUA
LINHA DE PRODUTOS
MAIS AVANÇADA

Epson  apresentará sua linha mais

avançada de impressoras profissionais

de produção de injeção de tinta para apli-

cações  de etiquetas, rotulação e expo-

sição, fotografia, setor têxtil, decoração e

decoração de produtos, em um stand

que estará organizado em 5 zonas: Pre-

Press, Sign&Display, Label, Copy Shop

e Techonology. 

Epson mostrará a linha mais recente

de impressoras de painéis SureColor

SC-S e impressoras de sublimação SC-

F; suas máquinas de impressão indus-

trial de etiquetas Epson SurePress, as-

sim como suas impressoras portáteis;

uma ampla linha de impressoras de pro-

dução de mesa, desde o modelo Sure-

Color SC-F2000 para impressão direta

de vestuários até a impressora de in-

jeção de tinta SureLab D700, que permi-

te levar à cabo a mais ampla variedade

de aplicações; as novas impressoras

aquosas de grande formato SureColor

SC-P de alta velocidade  e qualidade fo-

tográfica, com a última geração de ca-

beçotes PrecisionCore MicroTFP: o mo-

delo SC-P20000 de 64 polegadas a dez

cores e o equipamento SureColor SC-

10000 de 44 polegadas  ; as impressoras

SureColor SC-P7000 de 24 polegadas e

SC-P9000 de 44 polegadas  com tintas

UltraChrome HDX a 11 cores, que in-

cluem uma nova tinta violeta, que mos-

trarão a última novidade de cor, etc.

Também apresentará a nova unidade

" Soluções de Impressão Profissional",

nascida da fusão de seus negócios de

impressão de grande formato, etiquetas

e produção têxtil.

ESKO APRESENTA  "
PACKAGING SIMPLIFIED"

Sob o tema " Packaging Simplified " ,

que simboliza a integração e simplifi-

cação de

todos os

p a s s o s

dos pro-

cessos de

gestão, pré-ímpressão e produção, Esko

apresentará importantes inovações em

sua oferta de produtos de hardware e

software para ajudar a seus clientes a

gestionar  , criar e produzir melhores em-

balagens, rótulos e displays.

Além disso, apresentará um amplo le-

que de inovações junto à sua empresa-

irmã X-Rite Pantone e filiais Enfocus e

MediaBeacon. A parte principal do stand

de 900 m2 constará de  seis  " zonas de

inspiração" , que guiarão os visitantes ao

longo do fluxo de produção de embala-

gens. Em cada zona poderão ser vistas

soluções e inovações das empresas ex-

positoras.

FERAG:  TRATAMENTO
POSTERIOR SEM
CONCESSÕES

Com o tema " Rendimento, Progres-

so, Utilidade", Ferag apresentará como

novidade mundial duas instalações de

tratamento, com numerosas funções e

possibilidades de aplicação da nova tec-

nologia EasySert one2out e a EasySert,

ambas desenvolvidas por Ferag: sensí-

veis , modulares, de alto rendimento e

grande flexibilidade. Também mostrará

as possibilidades de Navigator, seu soft-

ware de visualização e controle dos com-

plexos processo de encarte. ValuePlus

permite uma estreita vigilância da pro-

dução e garante um valor agregado na

gestão do ciclo de vida, de forma perso-

nalizada e na medida. Valecom mostra

maneiras únicas de criar uma publicida-

de relevante para o público objetivo, com

ampla ressonância e um impacto publi-

citário quantificável. 
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FLINT GROUP:
"VAMOS COLORIR O
MUNDO JUNTOS" 

F l i n t

Group le-

vará à

d r u p a

seu conceito " Uma equipe, um futuro,

Um Flint Group", com a apresentação de

sua ampla linha de tintas , revestimentos,

produtos químicos de impressão, pran-

chas flexográficas e equipamentos , cas-

quilhos de montagem, mantas de im-

pressão e serviços de impressão e so-

luções. Nesta ocasião, com a criação da

Divisão de Soluções de Impressão Digi-

tal, a presença da Flint Group na drupa

será maior que nunca. Além do seu

stand principal no pavilhão 8 A, junto

com a empresa Xeikon, a Flint Group dis-

porá de outros dois espaços nos pa-

vilhões 3 (consumíveis de impressão) e 8

B (flexografia).

FUTEC: INSPEÇÃO
AUTOMATIZADA

Futec, provedor

de sistemas de de-

tecção automática

de falhas na im-

pressão para os

mercados comer-

cial, de embalagens

e etiquetas, lançará

na drupa uma linha

de produtos inova-

dores desenvolvidos para lograr o máxi-

mo rendimento no controle de qualidade

na impressão, como o sistema de im-

pressão da banda,  melhorado para as

impressoras flexográficas e sistemas de

câmara inteligente , para o controle de

qualidade da impressão e a inspeção na

superfície.

GLOBAL GRAPHICS
LANÇA A VERSÃO 11 DO
RIP HARLEQUIN

Global Grahipcs mostrará na drupa a

versão mais recente de RIP Harlequin,

Harlequin 11, que

eleva o nível da qua-

lidade da produção,

mediante a intro-

dução de caracterís-

ticas para melhorar

a qualidade da impressão da injeção de

tinta, oferece mais controles para a im-

pressão de dados variáveis, e contém

novas características para etiquetas e

aplicações de embalagem.Também

apresentará o Harlequin Multi-Level Digi-

tal Screening Engine  , que permite variar

a quantidade de tinta fornecida desde a

cabeça de jato de tinta em qualquer lugar

ou em qualquer tipo de meio. 

GMG: SOLUÇÕES  NA
GESTÃO DE COR 

GMG apresentará seus produtos

atualizados na drupa, tais como um

Plug-In de Photoshop, um novo material

de prova e sua ampla linha de serviços.

Além da ampliação de sua divisão de

serviços, GMG também está redesen-

hando seu portifolio de materiais de pro-

vas de alta qualidade e oferecerá duas

nova linhas: GMG ProofMedia Premium

e GMG ProofMedia Studio. Enquanto

que a linha Premium aponta diretamente

para  a qualidade global das provas de

contrato, a linha Studio está dirigida a

profissionais criativos que querem produ-

zir cores precisas ,de maneira segura du-

rante o  processo de criação. Para os

usuários de Adobe Photoshop GMG

lançará na drupa um inovodor plug-in:

GMG ColorPin.

GSE DISPENSING:
LOGÍSTICA NO
FORNECIMENTO DE
TINTA 

G S E

D i s p e n -

sing exi-

birá suas

so luções

logísticas

de tinta

que eliminam desperdícios, permitem

trabalhar com cores repetidas de baixa

demanda e reduzem os tempos de confi-

guração no fluxo de trabalho da im-

pressão de etiquetas e embalagens. De-

senvolvidas para aplicações de flexogra-

fia, rotogravura e serigrafia, estas so-

luções incluem sistemas de dosagem

para cores em processo diretos, máqui-

nas  de lavagem de cubos de tinta, siste-

mas de provas de tinta fora de linha da

mesa e software de gestão integrado de

tinta.

Entre as soluções presentes no stand

se  destacam o sistema de dosagem de

tinta Colorsat Compact, o sistema Evolu-

tion Series Proofer e a máquina de lava-

gem de cubos Colorclean Indigo.

'SIMPLY SMART', DA
HEIDELBERG 

" Simply Smart" é o lema sob o  qual

Heidelberg estará presente na drupa

2016,  em  referência ao desenvolvimen-

to de soluções projetadas para fazer com

que os processo e as tecnologias de ma-

nejo sejam o mais fácil possível na im-

prensa inteligente e altamente automati-

zada do futuro. Assim, seu enfoque na

drupa será a interação da automação e a

Inteligência em rede, o desenvolvimento

de soluções na medida,  para aumentar

o rendimento das imprensas , a infor-

mação personalizada, o suporte e as so-

luções de comércio eletrônico.

Entre as novidades apresentadas,

destaca uma nova máquina de im-

pressão de injeção de tinta de formato B1

(formato pliego, Primefire 106, desenvol-

vida conjuntamente com Fujifilm. O equi-

pamento que conta com Heidelberg Pri-

nect Digital Front End (DFE)  para otimi-

zar o fluxo de trabalho e a qualidade, per-

mitirá aos impressos desenvolver novas

aplicações,  totalmente embasadas em

um sistema digital para a personalização,
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impressão de dados variáveis, e apli-

cações de marketing específicas.

A partir da drupa, a Heidelberg rees-

truturará sua carteira de impressão digi-

tal e se centrará nos mercados de cresci-

mento , mediante a apresentação da to-

talidade de sua oferta de impressão digi-

tal sob um  nome uniformizado, a linha

de produtos " Fire" :  Heidelberg 

Versafire CP/CV, Gallus Labelfire 340

e Heidelberg Omnifire 250/1000.

HeidelberG também apresentará a

Anicolor 2, a última geração do sistema

de entintado curto que simplifica a ope-

ração e faz a máquina de impressão

mais produtiva e mais flexível para tira-

gens curtas mais econômicas, e a próxi-

ma geração da estação de controle da

máquina Prinect  Press Center 2 e Pri-

nect Press Center XL 2. O plegado e o

troquelado também terão seu lugar com

a apresentação de uma nova linha de

máquinas mais flexíveis e produtivas: as

plegadoras Stahlfolder TH/KH 82 e as

novas troqueladoras de sua sócia Mas-

terwork.

HIGHCON LANÇA UMA
NOVA DIMENSÃO PARA
ACABAMENTO 

Highcon apre-

sentará na drupa

uma carteira com-

pleta de soluções

digitais , cujo objeti-

vo fundamental é

permitir uma gama

ainda mais ampla

de aplicações que

respondam às  necessidades das em-

presas de embalagem e impressão.

A companhia oferecerá uma linha

completa de produtos de acabamento

digital de nível de entrada,  com capaci-

dade de produção top-of-the-line, todos

eles embasados na tecnologia de vinca-

gem e corte Highcon, como são: Highcon

Beam, máquina de acabamento para

produção em grande escala, com uma

velocidade de até 5000 folhas por hora;

Highcon Pulse, corte e vincagem  digital

para o formato B2; e Highcon Euclides

III, versatilidade de aplicações em nume-

rosos mercados , incluindo o 3D.

HP INC. APRESENTARÁ
SEU NOVO PORTIFÓLIO
DE PRODUTOS

HP Inc. mostrará na próxima drupa

sua última tecnologia para o segmento

de impressão profissional em geral, além

do novo hardware e soluções para as

áreas de aplicação de etiquetas e enva-

ses, grande formato, assim como de si-

nalização  e expositores.

Para o segmento da impressão co-

mercial lançará três prensas de pliego,

as prensas digitais HP Indigo 1200, 7900

e 5900, a prensa digital HP Indigo 5000 a

dupla face de formato grande B1,  a

prensa digital HP Indigo WS6800p para

aplicações especiais para fotografia, as-

sim como uma melhorada prensa HP In-

digo 20000, agora equipada para apli-

cações comerciais. 

Na linha das HP PageWide Web

Press,  que incorporam a tecnologia High

Definition  Nozzle Architecture (HDNA),

mostrará as novas prensas rotativas HP

PageWide T490 HD, T490M HD E T240

HD que proporcionam aos clientes uma

maior qualidade de impressão e uma

maior produtividade. 

Para o mercado de etiquetas e emba-

lagens  a companhia lançará  a HP Indigo

8000, prensa industrial de bobina que ofe-

rece a produção de etiquetas ao dobro da

velocidade, assim como atualizações pa-

ra as prensas digitais HP Indigo 20000 e

30000 e novas opções de tinta e mate-

riais, oferecendo aos impressores e às

marcas infinidades de possibilidades de

aplicação a uma maior velocidade. 

Além disso,  apresentará  a HP Prin-

tOS, um sistema operativo embasado na

nuvem que reinventa a forma em que os

clientes gestionam a produção de im-

pressão.

KBA 4.0 : " COLOQUE
MAIS KBA NO SEU DIA"
(ADD MORE KBA TO YOU
DAY ) 

Sob o

tema " Co-

loque mais

KBA no

seu dia" , o

fabricante

de máquinas de impressão mostrará na

drupa 2016 produtos inovadores e pro-

cessos na impressão digital, flexográfica

e offset. A isto há que acrescentar novos

desenvolvimentos para o acabamento

offline, assim como soluções de serviço

e fluxo de trabalho sob o nome KBA 4.0.

Com KBA 4.0, a empresa fará referência

à estratégia de lograr que seus clientes

sejam ainda mais rentáveis com novos

produtos e serviços aproveitando a cres-

cente digitalização. KBA-Sheetfed mos-

trará uma instalação de alta tecnologia

em grande formato: a Rapida 145 melho-

rada. A nova Rapida 75 PRO  (formato

520 x 735 mm) será uma estréia na dru-

pa com a  instalação de cinco cores com

laca. Com um rendimento de até 16.000

pl/h,  preenche o  vazio entre a Rapida 75

e a Rapida 76 altamente automatizada.

KBA Digital & Web mostrará a nova

serie RotaJet L com um desenho modu-

lar flexível, assim como tecnologia piezo-

elétrica  de injeção de tinta de 1.200 dpi

para largura de impressão entre 77 e 138

cm, e velocidades até 150 m ou

300m/min (em função da resolução). 

KBA-Flexotécnica , pertence ao Grupo

Koenig & Bauer (KBA) , apresentará uma

nova rotativa flexográfica  CI com a NEO

XD LR HYBRID , que está preparada pa-

ra a impressão com tintas com solvente e

à base d`água, assim como sistemas de

entintado de curado por radiação como

UV-LED e EB. 

"  CIÊNCIA PARA CRIAR "
(SCIENCE  TO CREATE)
DA KODAK

Kodak  apresentará em seu stand na

drupa uma ampla linha de novos desen-

volvimentos e melhoras que continuarão 
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impulsionando a evolução da indústria

das artes gráficas. Entre elas: 

- a seguinte geração da plataforma de

tecnologia de injeção de tinta, Kodak Ul-

trastream, concretamente um sistema de

impressão de bobina estreita para eti-

quetado e impressão de pequeno forma-

to. Os visitantes do stand da Kodak

verão  também, demonstrações diretas

do sistema de impressão Prosper 6000C

com acabamento em linha.

- O novo sistema FLEXCEL NX ´16,

com um amplo conjunto de funções NX

Advantage, que inclui características pa-

ra ajudar aos impressores a conseguir

eficiência e qualidade na produção de

impressão flexográfica a  serem mais

competitivos.

- Seu novo sistema de produção digi-

tal em cor Kodak Nexpress ZX3900 que

admite papel mais grosso e o uso de

substratos sintéticos,  que abrirão novas

oportunidades para os impressores, co-

mo aplicações de packaging de tiradas

curtas ou produtos comerciais  e de

edição  diferenciados.

- uma nova prancha sem processado

que ajudará os impressores a aproveitar

as vantagens do maior conjunto de opor-

tunidades,  associado com a impressão

UV e a conseguir os investimentos adi-

cionais e benefícios do meio ambiente

da tecnologia sem processado. 

-A linha melhorada da CTP da Kodak,

com maior velocidade e novas e rentáveis

opções de automação para adaptar-se

melhor às necessidades dos clientes

atuais nas famílias Trendsetter e Achieve.

- soluções de software atualizadas

com soluções Unified Workflow Versión

8, que inclui o fluxo de trabalho Kodak

Prinergy, o portal de provas remotas Ko-

dak Insite , o software Kodak Colorflow e

o sofware de passo e repetição Kodak

Pandora e as soluções de software de

imposição Kodak Preps.

KONICA MINOLTA
IMPULSIONA SEU
CRESCIMENTO FUTURO

Konita Minolta  se prepara para um

impressionante espetáculo visando re-

forçar sua posição de liderança no mer-

cado da impressão de produção. Os visi-

tantes do seu stand na drupa  " tocarão o

futuro com os dedos " com as últimas

inovações da Konita Minolta em im-

pressão e aplicações.

Em um stand de 2.400 m2, a com-

panhia  exibirá toda a carteira de im-

pressão da produção da Konica Minolta,

incluindo mercados como o da im-

pressão industrial mediante a injeção de

tinta, a impressão de etiquetas e a auto-

mação dos processos de marketing.

Serão exibidos o lançamento de novos

produtos, a série completa de bizhub

PRESS 1250  e o lançamento comercial

da nova prensa digital de tinta UV de Ko-

nica Minolta, a KM-1. 

LAKE IMAGE SYSTEMS
APRESENTARÁ SUA
LINHA DE SOLUÇÕES

L a k e

I m a g e

Systems,

e m p r e s a

especiali-

zada na

impressão de dados variáveis e no con-

trole de qualidade, apresentará na drupa

seu último catálogo de soluções para os

produtores de documentos, impressores

de etiquetas e convertedores de embala-

gem nas quatro zonas que comporão

seu stand; embalagem digital (soluções

para a leitura, classificação e verificação

de códigos de barras, QRCodes e ele-

mentos de texto, assim como para a de-

tecção de defeitos da impressão); etique-

tas com dados variáveis e impressão de

segurança (solução Discovery MaxScan

para a inspeção , leitura , seguimento e

verificação de códigos variáveis em uma

variedade de substratos difíceis); transa-

cional e correio direto (software para a

verificação e inspeção que assegure a

integralidade dos documentos críticos e

seu envio 100% correto); e fidelização,

Gaming & Cartões de plástico (soluções

para a verificação do número do cartão,

a falta/detectação de cartões  duplicado,

o nip de elegibilidade , pin e número da

conta, etc).

LANDA: NANOGRAPHIC
PRINTING

Landa apre-

sentará sua no-

va impressora

Landa W10 Na-

nographic Printing para embalagens flexí-

veis, uma impressora  de carretéis com

largura de um metro e alta velocidade ,

que imprime até 8 cores a 200 m/min. em

películas de embalagem plástica, papel,

papelão ou lâminas de alumínio.

Em seu stand de 3.000m2, Landa

também realizará demonstrações diretas

de todas as suas impressoras Nano-

grahic Printing, incluindo a impressora de

folhas Landa S10. Além disso, a empre-

sa apresentará a sua linha lineup de im-

pressoras de  fólios Nanographic Prin-

ting, entre elas a Landa S10 para dobrar

papelão e POP, a impressora de retirada

Landa S10P para impressão comercial.

Landa também apresentará sua tecnolo-

gia  de ponta, NanoMetallography, um

processo de metalização com zero resí-

duos , que reduzirá pela metade o custo

da impressão metalizada.

LUSCHER
TECHNOLOGIES AG

Na dru-

pa, a Lus-

cher Tech-

no log ies

AG mos-

trará um

novo mo-

delo de

sua linha de produtos XPose!: o XPose!

FlexLine 330L para os formatos de 42 x

60 polegadas. A filmadora combina  dupla

lente de 5080/2540 dpi com um sistema

patenteado único no interior do tambor.

Também apresentará o MultiDX!320, um

sistema Computer to Plate " todo-em-um",

equipado com um enfoque automático ,

que ajusta automaticamente as irregulari-

dadess do material da prancha de até 0,5

mm durante a exposição.
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MASSIVIT 3D
APRESENTARÁ SUA
IMPRESSORA MASSIVIT
1800

Massivit

3D Printing

Technolo-

gies apre-

sentará na

p r ó x i m a

drupa a pri-

meira de-

m o n s -

tração pú-

blica de sua nova máquina Massivit

1800, uma impressora 3D de grande for-

mato que pode produzir peças em 3D de

alta qualidade de até 1,8 m de altura pa-

ra uma ampla variedade de mercados.

MGI APRESENTA SUA
PRIMERIA
ENVERNIZADORA
DIGITAL B1 

MGI Digital Techology apresentará

sua última incorporação à sua linha de

envernizadoras digitais JETvarnish 3D: a

JETvarnish 3D Evolution,  que aparece

como a primeira envernizadora digital fol-

ha de formato B1 do mundo com confi-

guraçção escalável. O novo equipamen-

to conta com uma arquitetura modular e

escalável, estampado digital e um siste-

ma Inket atualizado  com três opções de

tamanho disponíveis, que vão desde os

52x120 cm (estandar) aos 64x120 cm e

75x120cm. A velocidade de produção da

JETvarnish 3D Evo 75 alcançará mais de

4.000 folhas B2 por hora.

MIMAKI EXIBE SEU
CATÁLOGO COMPLETO 

Mimaki aterrizará na drupa com uma

grande variedade de impressoras de ba-

se solvente e UV e máquinas de corte. A

empresa aproveitará esta edição da feira

para expor toda uma série de soluções

que atendam um leque  amplo de neces-

sidades, desde rótulos de interior e exte-

rior até embalagens, passando por pro-

dutos promocionais e industriais.

Entre os produtos expostos estarão:

a impressora UJV55-320 de 3,2 m de

largura e 110m2/h, a máquina plana

UJF-7151 plus para impressão direta so-

bre diversos suportes com a máxima

qualidade e a velocidades industriais, a

impressora plana UJF-6042 e os mode-

los mais compactos de mesa UJF-

3042HG e UJF-3042FX, com secado

por leds, as impressoras planas de linha

alta JFX500-2131 e JFX200-2513, a im-

pressora rotativa industrial UJV500-160

com tintas UV , e as impressoras de pro-

dução com tintas à base de solvente

JV150-160 e JV300-160, assim como as

máquinas de impressão e corte CJV300-

160 e CJV150-75.

MITSUBISHI HITEC
PAPER

Mitsu-

bishi Hi-

tec Paper

e x p o r á

sua linha

de papéis

especiais

r e v e s t i -

dos de al-

ta quali-

dade na drupa, entre outros,  seus

papéis desenvolvidos para diferentes

tecnologias de impressão digital e suas

soluções inovadoras para a área de em-

balagem e etiquetas. Além disso, apre-

sentará o lançamento de um novo produ-

to, Giroform Digital - one for all , a com-

panhia alemanhã mostrará sua linha de

papéis de injeção  de tinta Jetscript, os

papéis térmicos Thermoscript, sua linha

de papéis para etiquetas Supercoat e a

linha de papéis sem carbono Giroform.

MULLER MARTINI
APRESENTARÁ
FINISHING 4.0 

Com Finishing 4.0, Muller Martini des-

tacará na drupa 2016 a grande importân-

cia da conectividade inteligente e o fluxo

de trabalho contínuo sem contato (Tou-

cheless Workflow) , em um momento em

que na manipulação são  pedidas so-

luções  inovadoras para a impressão di-

gital e offset , assim como para tiradas

grandes e pequenas. 

Finishing 4.0 significa: soluções ino-

vadoras na manipulação posterior da im-

pressão digital e offset, automação e co-

nexão  em redes inteligentes e máxima

variação e flexibilidade com relação às ti-

radas, formatos e conteúdo assim como

fluxo de trabalho contínuo sem contato

(Touchless Workflow) .  

Entre as novidades apresentadas

estarão: a trecnologia de acionamento

ultramoderna  Motion Control, a enca-

dernadora Vareo, a linha de produção

de livros Diamant MC Digital , a so-

lução integral totalmente automatizada

para a produção digital de livros Sig-

maLine, o sistema de  projeção  da

MailLiner, etc. 

A coluna vertebral da produção gráfi-

ca digital e convencional é, na Muller

Martini o sistema de gestão de dados e

processos Connex, graças ao qual se

consegue a interconexão em rede de ca-

da uma das máquinas com todos os sis-

temas participantes no processo de pro-

dução da empresa.

QUADTECH DARÁ A
CONHECER NOVOS
PRODUTOS 

QuadTech, líder em tecnologia de cor

e de inspeção para a indústria da im-

pressão estreará quatro novas ofertas de

produtos na drupa. A companhia

também conseguiu  os maiores expertos

da indústria para participar no stand da

QuadTech, para ajudar aos impressores

a ter uma excelente qualidade na im-

pressão e satisfazer as demandas de

seus clientes.
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SCODIX APRESENTA A
SCODIX E106

S c o -

dix, pro-

vedor de

soluções

de mel-

hora pa-

ra a

indústria das artes gráficas, lançará na

drupa a prensa digital Scodix E106 para o

mercado de papelão dobrável. Apresenta-

da em formato B1(1060 X760mm) E per-

mitindo a produção ultra-rápida (até

4.000  dobras/hora) a impressora oferece

claro benefício para os impressores e

convertedores de papelão dobrável para

diferenciar sua oferta e aumentar as mar-

gens de benefício. A impressora Scodix

E106 realiza efeito de primeira qualidade

como Scodix Sense, Scodix Spot, Scodix

Braille, Scodix Embozado digital, Scodix

Dados variáveis e Scodix Foil, tudo em

uma única máquina de impressão.

SCREEN APRESENTA O
EXTRAORDINÁRIO EM
IMPRESSÃO

Sob

u m a

i m a -

g e m

g loba l

enfoca-

da na inovação, Screen GP i3, a compan-

hia desenvolverá seu lema na drupa 2016

" obter o extraordinário em impressão" ,

mediante a apresentação de uma linha de

soluções de valor acrescido para a pro-

dução de produtos impressos que trans-

formarão as expectativas atuais da indús-

tria da impressão.

Para o setor de impressão comercial,

Screen GP demonstrará os benefícios da

injeção de tinta de alta qualidade em com-

binação com a automação de marketing ,

graças à Truepress Jet520HD que trabal-

hará em linha com um sistema de enca-

dernação com grampos Horizonte..

Também apresentará a última linha de

sua série de CTP térmicos PlateRite. A

imprensa digital da Truepress JetL350UV

produzirá uma ampla linha de diferentes

aplicações de etiquetas, demonstrando a

capacidade da máquina para imprimir

com grande detalhe e alta produtividade. 

A nova versão Mark 11 da impressora

de grande formato Truepress Jet

W3200UV para suportes rígidos.

SIEGWERK COLORE O
FUTURO

O fabricante

de tintas de im-

pressão para

embalagens,

etiquetas e

catálogos Siegwerk apresentará na drupa

a sua ampla linha de produtos, soluções e

serviços sob o tema " Nós colorimos o fu-

turo". Em resposta à crescente importân-

cia da impressão digital em geral e na im-

pressão inkjet em particular, a empresa

tem mudado  seu negócio para o mercado

de tintas para inkjet, inicialmente para eti-

quetas e pra aplicações de embalagens.

Por outro lado, com a Sicura LEDTec Nu-

triflex , a primeira linnha de tintas de baixa

migração para flexografia LED UV, Sieg-

werg dá também resposta à crescente de-

manda de produtos de baixa migração pa-

ra aplicações de envases de alimentos e

farmacêuticos.

STEINEMANN:
ENVERNIZADO DIGITAL
EM FORMATO PEQUENO 

Steine-

m a n n

apresen-

tará na

drupa a am-

pliação de sua família de

envernizadoras digitais UV DMAX com a

incorporação da DMAX 76, uma nova

versão para tamanhos de folha de papel e

papelão de até 760 x 760 mm. Os produ-

tos da companhia agora também incluem

máquinas desenvolvidas par cubrir uma

ampla linha de diferentes demandas de

vernizes UV , para cobertura completa e

pontual, tanto na impressão comercial co-

mo de embalagens.

Os sistemas DMAX  oferecem uma re-

solução de 600 dpi com uma  produtivida-

de de até 10.000 folhas/hora. Todos os

modelos permitem taxas de aplicação de

verniz de 4 a 50g/m2 ou opcionalmente in-

cluso até 100g/m2.

TRESU: OTIMIZAÇÃO DE
PROCESSOS

Tresu Group

mostrará como suas

soluções personali-

zadas nas máqui-

nas de impressão

flexográfica e siste-

mas auxiliares otimi-

zam os processos de aplicações de em-

balagem  e impressão comercial e indus-

trial. Este provedor apresentará uma am-

pla linha de soluções auxiliares para a oti-

mização do fornecimento de tinta e verniz;

sistemas de envernizado em linha para

conversão digital de papelão dobrável e

impressão comercial; unidades de im-

pressão flexográfica, e linhas completas

de impressão para embalagens de ali-

mentos,  papelão dobrável e jogos de

azar, assim como muitas outras linhas de

serviços. Além disso, Tresu oferecerá to-

dos os dias conferências sobre inovações

em conversão no espaço " Speakers`Cor-

ner" , no seu stand.

TECNOLOGIA À LASER
DA TROTEC

T r o t e c

apresentará

em seu

stand de

150m2, na

drupa 2016,

a melhor tecnologia à laser aplicada a es-

te setor, como o SpeedMarker GS, o laser

para corte de papel em grandes volumes

com módulos de automação de carga e

descarga de papel. Trotec levará 7 máqui-

nas à laser distintas, entre as quais se po-

derá ver o novo laser para corte de gran-

de formato SP3000, o último lançamento

da Trotec, a Speedy 360, junto com sis-

temas em outros formatos maiores ou

menores como são a SP500, a Speedy

400, a Speedy 100 ou a  ProMarker 300,

máquina à laser galvanométrica especial

para marcado de plásticos e metais. 
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WEKO: TRABALHA COM
PRECISÃO

Sob o lema " Não jogue - trabalha

com precisão" WEKO apresentará suas

soluções inovadoras na otimização de

processos tanto em impressão digital e

offset de dobras, como são os sistemas

de pulverização para a impressão offset

e os sistemas de humidade sem contato

para a impressão digital. A companhia,

dirigida por seus proprietários há mais de

60 anos, posiciona seus produtos entre

a impressão e o acabamento para fechar

a brecha entre estas duas operações. 

W & H: PACKAGING 4.0
Windmoller & Holscher Group apre-

sentará

em seu

stand de

1.200m2,

sua am-

pla car-

teira de

p r o d u -

tos: uma

nova geração de impressoras flexográfi-

cas e de rotogravura . W & H se centrará

no conceito de packaging 4.0, a visão da

Indústria 4.0 da empresa, aplicada à pro-

dução de embalagens, como máquinas

inteligentes, os processos integrados e o

manejo intuitivo aumentam a eficiência

na produção e levam aos clientes um

substancial valor acrescido.

XAAR APRESENTA UMA
NOVA  PLATAFORMA DE
TECNOLOGIA

Xaar apresentará a nova plataforma

de tecnologia Thin Film Silicon , assim

como sua linha de produtos e cabeçotes

de injeção Premium, concretamente ao

sistema de Barra de Impressão Xaar, o

cabeçote Xa-

ar 50 e o no-

vo cabeçote

Xaar 1003,

entre outros

produtos.

Os ca-

beçotes da Xaar são o núcleo de muitos

sistemas de impressão de injeção indus-

trial em todo o mundo, já que oferecem

tanto eficiência na produção como maior

capacidade de fabricação, algo que so-

mente é possível com a tecnologia de in-

jeção de tinta. Uma ampla base de fabri-

cantes que operam na fabricação de tel-

has de cerâmica,  emblagens  e im-

pressão de etiquetas, decoração direct-

to-shape, produção de gráficos e fabri-

cação de aditivos confiam na tecnologia

piezoelétrica em série da Xaar.

XEIKON AJUDAM A
IMPRIMIR O FUTURO

Em sua primeira grande feira comer-

cial desde que foi adquirida por Flint

Group, Xeikon chega com muitas novi-

dades na drupa 2016, sendo a mais des-

tacada   sua nova máquina Trillium One,

assim como Fusion, a última novidade

para embalagens e etiquetas.

Xeikon   apresentará a primeira im-

pressora digital com tecnologia Trillium,

Trillium One, de quatro cores e capaz de

imprimir 60 m/min a 1200 dpi, com uma

largura de impressão de 500mm.

Demonstrações diretas da Xeikon

CX3, para o segmento de etiquetas  e da

Xeikon 3500 em cinco cores, o símbolo

da série  Xeikon 3000, que imprimirá apli-

cações nas caixas de papelão dobrável,

a apresentação de  sua própria unidade

de troquelado digital para aplicações em

papelão dobrável FDU e as últimas ino-

vações para o mercado documental com

a Xeikon 9800 completarão a presença

da Xeikon na drupa.

EROX MOSTRARÁ COMO
AUTOMATIZAR OS
PROCESSOS DE
IMPRESSÃO

Sob o tema " Let The Work Flow" ,

Xerox mostrará como resolver os desa-

fios , impulsionar o negócio e trabalhar

melhor com processos mais automatiza-

dos, integrados e produtivos.  Para isso,

apresentará em seu stand uma ampla

variedade de dispositivos de produção,

de soluções de fluxo de trabalho, de ser-

viços de desenvolvimento de negócios e

de aplicações que estão transformando

a forma de trabalhar.

ZEON: ELASTÔMEROS
ESPECIAIS

Zeon apresentará sua inovadora car-

teira de elastômeros especiais para as

indústrias de impressão e de papel na

drupa, como: Hydrin T3108XL, um polí-

mero de epiclorhidrina que contribui para

a melhora da capacidade de  processa-

mento composto, e Zeoforte ZSC, um

material aplicável para o revestimento de

rolos  de grande dureza, resistência à

tração, melhor resistência à abrasão, as-

sim como propriedades dinâmicas supe-

riores. 
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N
a feira Serigrafia

Sign FutureTEXTIL,

entre os dias 3 e 6

de maio, no Pa-

vilhão Anhembi, em São Pau-

lo. Reconhecida como um

dos maiores eventos do setor

na América Latina,

Mais de 44 mil pessoas do

Brasil e de outros países são

esperadas para este comple-

to evento dos setores de seri-

grafia, sinalização, impressão

têxtil e digital, personalização

e muito mais. 

Nos 40 mil m² de expo-

sição, mais de 650 marcas

estarão em exibição para par-

ticipar deste evento que visa

não apenas a apresentação

de novos produtos como pro-

mover negócios, expandir

mercado, impulsionar a visibi-

lidade de empresas nacio-

nais e internacionais. 

A DSE South America é

promovida pela Informa Exhi-

bithions em parceria com a

Exponation LLC e sua segun-

da edição irá ocorrer nos dias

3 e 6 de maio, no Pavilhão do

Anhembi, em São Paulo. O

evento reúne soluções de di-

gital signage para empresas,

para o varejo e para áreas co-

mo food service, transporte,

educação, saúde, hotelaria,

entretenimento entre outras,

como os operadores de out of

home (OOH). Durante os

quatro dias de feira, a DSE

South America contará com a

presença dos mais diversos

profissionais de tecnologia e

agências de comunicação

para conhecer novos softwa-

res, mídias e plataformas que

oferecem muita interatividade

e novas experiências aos

usuários.

A Informa Exhibitions

acredita que eventos são pla-

taformas de conhecimento e

de relacionamento, que auxi-

liam a impulsionar a econo-

mia brasileira. A empresa é fi-

lial do Informa Group, maior

organizador de eventos, con-

ferências e treinamentos do

mundo, com capital aberto e

papéis negociados na bolsa

de Londres. Dentre os even-

tos realizados pela Informa

Exhibitions no Brasil estão:

Agrishow, Fispal Tecnologia,

Fispal Food Service, ForMó-

bile, FutureCom, ABF Fran-

chising Expo, Serigrafia SIGN

e Feimec, num total de 24

feiras setoriais. A Informa Ex-

hibitions possui escritórios

em São Paulo (sede) e Curiti-

ba, com cerca de 200 profis-

sionais.  Nos últimos quatro

anos, a empresa investiu cer-

ca de R$ 400 milhões no Bra-

sil em aquisições de eventos

e marcas, o que levou a de-

cisão estratégica de alterar o

nome da empresa no Brasil

de BTS Informa para Informa

Exhibitions.

O
Centro de Con-

venções de Las Ve-

gas, nos Estados Uni-

dos, sediou entre os dias 15 e

18 de março mais uma

edição da Digital Signage Ex-

po (DSE), o maior programa

de conferências e comércio

do mundo dedicado as comu-

nicações digitais e soluções

de tecnologia interativa. Para

acompanhar as novidades

apresentadas e dar suporte a

comitiva brasileira que visitou

a feira, o Executivo da Infor-

ma Exhibitions, Victor Tran-

quilini, responsável pela

versão sul-americana do

evento, a DSE South Ameri-

ca, esteve em Las Vegas jun-

tamente com representantes

da ABMOOH - Associação

Brasileira de Mídia Out Of

Home.  

Segundo Tranquilini, a

DSE South America reunirá

no Pavilhão do Anhembi, en-

tre os dias 3 e 6 de maio, mui-

tas das novidades apresenta-

das nos Estados Unidos. Pa-

ra o executivo, o mercado

brasileiro está em plena ex-

pansão e as oportunidades

de negócios são enormes.

Em entrevista, Victor

Tranquilini conta como foi sua

participação na DSE Las Ve-

gas e sobre suas expectati-

vas para o evento que ocorre

em março no Brasil.  

Como foi sua participação
na DSE Las Vegas?

A nossa parceria com a

Digital Signage Expo está

ainda mais fortalecida este

ano devido a exclusiva par-

ceria com a ABMOOH. Nos-

sa presença na DSE foi fun-

damental. Tivemos um ótimo

coquetel em parceria com

a associação e convidados

Serigrafia Sign FutureTEXTIL. A  DSE South America

Linha VUTEk na feira 
Com novidades no estande da parceira Serilon, a EFI

estará presente a feira contará com os últimos lançamentos

da linha Inkjet, nas versões das impressoras VUTEk. 

Os visitantes poderão assistir demonstrações ao vivo da

VUTEk GS2000Lx Pro, que apresenta uma plataforma hí-

brida extensível de dois metros com escala de cinza 7pL e

tecnologia Ultradrop.  

Depois de realizar uma pesquisa no mercado de sinali-

zação eletrônica, que apontou o crescimento anual de 8%

deste setor, a EFI desenvolveu a linha VUTEk para ajudar

os clientes da área de sinalização e gráficos para mostruá-

rios a aproveitar a demanda crescente deste mercado. Ho-

je estas impressoras Inkjet conquistaram reconhecimento

por sua versatilidade e alta qualidade.

Novidades da DSE Las Vegas estarão no Brasil em maio
O Executivo da DSE South America, Victor Tranquilini, participou
do evento americano e fala, em entrevista, sobre novidades, mer-
cado e expectativas para a edição deste ano da feira no Brasil.
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nacionais e internacionais

muito representativos para o

mercado. Nos últimos anos,

a ABMOOH em parceria com

o U.S. Department of Com-

merce, organiza a comitiva

de brasileiros que vão ao

evento, e este ano pudemos

ajudá-los  e apoiá-los com

espaço para reuniões dentro

da DSE em Las Vegas, por

exemplo.

Quais novidades se viu
por lá e poderá ser vistas na
DSE South America?

A DSE South America

2016 contará com os princi-

pais nomes do setor, o visi-

tante poderá encontrar tudo

que ele precisa para criar

uma rede de DOOH, colocar

um menu board dentro da

sua rede de restaurantes, es-

tabelecer uma TV corporati-

va para facilitar e qualificar a

comunicação interna, entre

outras soluções. Ou seja, as

principais soluções apresen-

tadas na DSE de Las Vegas

também serão apresentadas

no Brasil.

Há diferença entre as tec-
nologias apresentadas nas
duas feiras?

Hoje podemos dizer que

nossos expositores possuem

tecnologias tão boa ou, em

certos casos, até melhores

que as de fora do país. Al-

guns cases no Brasil são re-

conhecidos mundialmente

pela dificuldade enfrentada

em sua instalação e no seu

desempenho.

O mercado brasileiro ain-
da está distante do mercado
americano?

Em termos de tamanho, o

mercado americano sempre

foi o maior do mundo. O nos-

so foco hoje é fomentar o

mercado e mostrar, com a

DSE Conference e o Se-

minário ABMOOH, que o

grande diferencial que o digi-

tal pode oferecer é o impac-

tado positiva gerado junto ao

cliente, proporcionando

maior satisfação e novas ex-

periências com interativida-

de. 

Que experiência ou novi-
dade vista na DSE Las Ve-
gas você pretende trazer ou
implantar na DSE South
America?

Este ano vamos lançar

uma premiação parecida

com a premiação dos nossos

parceiros em Las Vegas

(Apex Awards). Teremos

também algumas ações inte-

rativas espalhadas pela feira

onde nosso visitante poderá

ter a experiência do mundo

de digital signage.

Quais as expectativas
com a DSE South America?

Estamos todos muito em-

polgados com os resultados

que conquistamos na primei-

ra edição, em 2015, e temos

certeza que esse ano será

ainda melhor. Os principais

players do setor já estão co-

nosco para mostrar as mel-

hores soluções disponíveis

em nosso mercado, além da

parte de conteúdo, que é

nosso grande diferencial e

que contará com a presença

dos principais especialistas

do setor.

A Agfa Graphics do Brasil anunciou em co-
letiva de imprensa realizada em São Paulo no
último dia 28 de abril o lançamento de novas
versões da família :Azura, agora contando com
as novas chapas :Azura TU e :Azura TE. As
novidades fazem parte do forte investimento
promovido pela empresa dentro do mercado
brasileiro, comprovando a confiança da Agfa
de que a indústria gráfica nacional é forte e tem
importância fundamental para o país.

O evento teve a abertura com o gerente de
marketing da Agfa Graphics na América Lati-

na, Eduardo Sousa, que deu as boas-vindas
aos presentes e destacou o papel da Agfa no
cenário gráfico atual e a importância do lança-
mento das novas chapas.

A seguir, o presidente da Agfa Graphics na
América Latina Fabrizio Valentini falou sobre a
presença da empresa globalmente, especial-
mente na expansão da marca na América Lati-
na, e o forte compromisso da Agfa com a região.

Com a fábrica de Suzano, a Agfa possui a
oportunidade de estar próxima dos clientes e
entender de maneira mais ágil suas necessida-
des. Durante a coletiva, Alan César de Castilho,
diretor industrial da planta de Suzano, destacou
os constantes investimentos e os avanços con-
quistados, como as certificações ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001 e ISO 50001.

Alan também explicou aos presentes como
se dá o processo de fabricação de uma chapa,
desde a chegada do alumínio até o produto
pronto para entrega ao cliente, e como a Agfa
se destaca das concorrentes neste processo,
focando sempre em soluções ecológicas e
sustentáveis.

Agfa reafirma compromisso com mercado

brasileiro e anuncia lançamento de novas chapas
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