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No último dia 19 de abril, a Assembleia Geral da Afeigraf (Associação dos Agentes
de Fornecedores de Equipamentos e Insumos para a Indústria Gráfica) elegeu a nova
diretoria da Associação.

O
gerente de marketing da Agfa Graphics na América La-
tina Eduardo Sousa é o novo presidente da Afeigraf. O
profissional estava interinamente na posição desde no-
vembro do ano passado e agora assume no biênio

2016/2018. Assumiram ainda como diretores Dirceu Fumach
(Bobst), Magno Santos (Heidelberg) e Edmilson Freitas (Canon).

Profissional com mais de 18 anos de experiência em Marketing
e Vendas, Eduardo Sousa é formado na PUC em Administração
de Empresas e com MBA em Marketing pela ESPM, com passa-
gens em Agências de Publicidade e Consultoria de Marketing.
Atua desde 2003 na Indústria Gráfica, como Gerente de Marketing
durante 5 anos na Alphaprint e há 8 anos exercendo a função de
Gerente de Marketing da América Latina na Agfa Graphics.

A X-Rite Incorporated sua subsidiária,
Pantone LLC, anunciaram  a entrada da
Toyo Ink Co., Ltd no Programa de Par-
ceiros Credenciados da PantoneLIVE. A
Toyo Ink é parte de um seleto grupo de
parceiros internacionais e torna-se o pri-
meiro fabricante de tintas credenciado da
PantoneLIVE no Japão. Isso permite que
proprietários de marcas e conversores
de embalagens baseados no Japão
usem com mais facilidade o ecossistema
de comunicação digital de cores da Pan-
toneLIVE para definir, desenvolver e
compartilhar definições espectrais preci-
sas das paletas de cores de marcas com
base nos substratos específicos, proces-

sos de impressão, tintas e métodos de
aplicação.

A Toyo Ink apoia seus clientes ofere-
cendo uma solução completa de geren-
ciamento de cores e uma variedade de
tintas para a impressão comercial e de
embalagens há mais de 20 anos. Para
atender à demanda dos clientes de uma
ampla gama de cores, a Toyo Ink é uma
organização especializada na formu-
lação de cores sólidas e oferece serviços
de cores. A Toyo Ink usará a PantoneLI-
VE internamente para ajudar a combinar
as cores PANTONE, incluindo opções
para uma variedade de substratos e pro-
cessos de impressão.

Kodak Sonora

Chapas livres de

processamento

têm 50% de

aumento no

volume de vendas 

A Kodak anunciou um cres-
cimento no volume de vendas
de suas chapas Kodak Sonora
livres de processamento. Se-
gundo a empresa, houve um
crescimento de 50% no volume
de vendas em 2015, crescimen-
to este impulsionado, grande
parte, pela performance comer-
cial em todos os estados dos
Estados Unidos. 

Além disso, a Kodak prevê,
para 2016, um crescimento ain-
da maior e mais consistente de
sua linha de chapas devido ao
lançamento da nova geração de
chapas Sonora otimizadas para
aplicações com impressão UV
durante a drupa 2016. 

Além do sucesso relatado
em relação ao desempenho e
qualidade em impressoras pla-
nas offset, clientes Kodak do
mundo todo também relatam o
sucesso das chapas SONORA
em rotativas, nas quais a tecno-
logia da chapa bem se mostran-
do eficiente para rodar tiragens
superiores a 200 mil impressos,
juntamente com aplicações de
grandes formatos (Very Large
Format - VLF), incluindo a im-
pressão de cartazes e impres-
sos para comunicação visual. 

As chapas Kodak Sonora
também tem mostrado desem-
penho excepcional em tiragens
de 50 mil impressos no seg-
mento de embalagens (offset) e
até 10 mil impressos em apli-
cações UV. 

Prêmio

"Melhor

Subsidiária do

mundo em

2015"
A Konica Minolta Business Solutions Brasil foi eleita e premiada como a "Mel-

hor Subsidiária Konica Minolta no Mundo em 2015". 
O prêmio foi entregue nesta ao Presidente da Konica Minolta Business Solu-

tions Brasil, o senhor Takahito Mitsuhashi, que representou o time brasileiro na se-
de da empresa em Tokyo, Japão. É a primeira premiação do gênero que a filial bra-
sileira recebe desde o início de suas atividades no país, em 1988.

Eduardo Sousa como presidente da Afeigraf

Konica Minolta Business Solutions Brasil 

X-Rite nomeia a Toyo como parceiro

credenciado da PantoneLive
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S
ediada em Porto Alegre (RS), a Grafiset

acumula 42 anos de mercado nos seg-

mentos offset comercial e promocional,

e, mais recentemente, tornou-se

também referência no mercado de impressão

digital, tecnologia esta que começou a ser usa-

da na gráfica como forma de complementar o

parque offset. 

A família bizhub, da Konica Minolta, foi a pla-

taforma escolhida para essa transição. Tanto

que, atualmente, a Grafiset conta com três equi-

pamentos da fabricante japonesa em seu par-

que digital: uma bizhub PRESS 1250 (P&B),

uma bizhub PRO C1060L, adquirida em 2014 e

que se tornou case nacional como a primeira

unidade do modelo instalada no Brasil e agora,

a Grafiset acaba de anunciar seu novo investi-

mento - desta vez, em um segundo modelo biz-

hub PRO C1060L. 

A conhecida solução automatizada de medição de

cor e sem contato. Ideal para impressão folha a folha

e conversores de caixa dobrável, o IntelliTrax2 inclui

suporte às condições de iluminação de medição M1

para auxiliar o gerenciamento de complexidades da

medição de substratos cla-

reados optica-

mente. Além

disso, o Intelli-

Trax2 agora se

integra ao X-

Rite NetProfi-

ler, um conjun-

to de

softwa-

res ba-

s e a d o

em nuvem

e padrões de

cor, permitindo

que os operadores

verifiquem o desempen-

ho do dispositivo para me-

dições de cor confiáveis e con-

sistentes.

Grafiset investe em sua segunda impressora bizhub PRO C1060L

Solução automatizada de

gerenciamento de cores

IntelliTrax2 
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N
osso mercado está
suscetível a grandes
variações de acordo
com o atual momento

vivido pela economia e pela so-
ciedade. Por esta razão, é preci-
so estar preparado. Nesse con-
texto, o planejamento estratégi-
co e o plano de negócios, são
fundamentais para garantir a
sustentabilidade da empresa.

A estratégia é e sempre foi
um dos grandes diferenciais em
tempos de crise, uma das gran-
des certezas das empresas é
que tudo muda o tempo todo, e nesse
cenário de mudança contínua planejar es-
trategicamente é muitas vezes a única al-
ternativa para não ser pego de surpresa e
comprometer resultados.

Antecipar o futuro e tratá-lo de forma
estratégica tem sido uma das maiores
forças de empresários inteligentes, que
agindo dessa forma preparam as empre-
sas para aquilo que o mercado pode tra-
zer de novo, de radical e muitas vezes de
surpresa. As empresas, independente-
mente de seu tamanho, estão ao longo
dos tempos cada vez mais preparadas
para o futuro, cada vez mais planejam e
agem vislumbrando aquilo que pode vir a
acontecer.

Agir estrategicamente é traçar ações
programadas a fim de sair de uma si-
tuação atual em busca de uma situação
desejada, estabelecendo metas bem defi-
nidas de acordo com o objetivo almejado.
Empresas que agem dessa forma conse-
guem melhores resultados e largam na
frente. O objetivo principal é demonstrar o
quão vantajoso é planejar e traçar estraté-
gias e analisar as variáveis que o merca-
do nos apresenta, agir estrategicamente
olhando para a situação e verificando
constantemente os caminhos traçados.
Quais são nossos riscos? Se não fizer-
mos quais resultados teremos? Com o
planejamento estratégico essas pergun-
tas poderão ser respondidas e os riscos
da organização reduzidos.

Os novos consumidores são fortemen-
te centrados em si mesmos e desejam
que os produtos e serviços que requerem
não sejam padrões e massivos, pelo

contrário, buscam adquirir
bens e serviços personaliza-
dos e que reflitam suas neces-
sidades e desejos cabalmente.
Empresas abrem e fecham,
concorrentes disputam a
atenção dos seus clientes para
se manterem no mercado e
em crescimento, avanços tec-
nológicos são cada vez mais
evidentes, exigindo assim, que
as empresas se remodelem.

Diante de tantas mudanças
e influências, é necessário que
as empresas façam um bom

planejamento de mercado, para terem su-
porte nas tomadas de decisão.

O planejamento tem como objetivo
proporcionar bases necessárias para ma-
nobras que permitam que as empresas
naveguem e se perpetuem mesmo dentro
de condições mutáveis cada vez mais ad-
versas em seu contexto de negócios.

O planejamento estratégico, que é o
cerne desse artigo é uma metodologia de
planejamento gerencial de longo prazo,
criada nos Estados Unidos em meados de
1960. Sua principal funcionalidade é esta-
belecer a direção a ser seguida pela em-
presa. Assim, é necessário que as empre-
sas tenham gestores e líderes preparados
e alinhados com as necessidades de ca-
da negócio e suas especificidades.

Já o plano de negócios é a metodolo-
gia administrativa que tem por finalidade
otimizar as ações da área comercial a fim
de gerar resultados, ou seja, é um plane-
jamento focado em atingir um objetivo es-
pecífico no setor comercial.

EXISTEM VÁRIAS FORMAS DE SE FAZER O PLA-
NEJAMENTO ESTRATÉGICO DA EMPRESA.

Um exemplo é a sequência mostrada
abaixo:

1 - Definição da Visão e Valores;
2 - Análises externas (identificação

das ameaças e oportunidades);
3 - Análises internas (identificação dos

pontos fortes e fracos);
4 - Missão;
5 - Propósitos atuais e potenciais da

empresa;
6 - Estruturação e debate de cenários;

7 - Estabelecimento da postura es-
tratégica;

8 - Resultados a serem alcançados
(objetivos funcionais, desafios e metas).

Posteriormente incluímos a fase de
implementação da estratégia e posterior-
mente o controle e avaliação. O processo
de planejamento compreende as seguin-
tes funções: planejamento, execução,
controle e avaliação. Assim, pode-se ava-
liar se o planejamento e sua execução
atingiram os objetivos traçados pela em-
presa.

Sabemos que planejar é indispensável
para que nossas empresas obtenham re-
sultados satisfatórios no mercado, mas a
importância do planejamento vai além de
tudo isso, é necessário planejar para o
simples fato de permanecer no mercado.
Empresas que não planejam não conhe-
cem seus clientes, não conhecem o mer-
cado e tão pouco foram apresentadas pa-
ra seus concorrentes "não duram muito
no pedaço".

É impossível atuar no mercado profis-
sional hoje sem planejar, e muitas empre-
sas mesmo com toda essa importância
ainda se dão ao deslize de não planejar
estrategicamente suas ações.

O plano de negócios proporciona van-
tagens para as empresas, como por
exemplo ajuda a administração a adaptar-
se às mudanças do mercado, a estabele-
cer mais precisamente as atividades, auxi-
lia na coordenação entre as várias partes
da empresa (Vendas, PCP, Compras,
Orçamento e Produção) e tende a tornar
os objetivos mais específicos e conheci-
dos. Além disso, aumenta a eficiência,
eficácia e efetividade do negócio e possibi-
lita a coordenação de diferentes pessoas,
projetos e ações como por exemplo a apli-
cação racional (otimizada) dos recursos
disponíveis ou escassos; e o aumento da
responsividade ao lidar com mudanças. 

Pode-se perceber que o planejamento
proporciona às empresas uma visão
sistêmica a curto, médio e longo prazo,
não é que o planejamento dê a capacida-
de de prever o futuro, e sim a capacidade
de minimizar erros, aumentar acertos e
principalmente obter melhores resultados
para a organização e para todos que fa-
zem parte da mesma.

Reerguendo sua empresa em função dos tempos

difíceis em um mercado incerto

Thomaz Caspary 

Consultor de

empresas, 

Coach e diretor da

Printconsult Ltda.

tcaspary@uol.com.br 
Tel.: 3167-6939
e 99105-2776
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O PLANEJAMENTO E A GESTÃO DE CRISE

Na discussão entre planejar ou ter ca-

pacidade de reação rápida, o fiel da ba-

lança pende um pouco mais para a segun-

da opção quando estamos em momentos

de instabilidade. A seguir vou enumerar as

principais características desses momen-

tos e algumas dicas de como lidar com

elas:

1) Elevado senso de urgência. As ne-

cessidades são vitais, as medidas preci-

sam ser tomadas rapidamente e as análi-

ses tendem a ser mais superficiais por

conta da necessária brevidade que se

apresenta. O risco de decisões mal toma-

das aumenta e para diminuir esse risco é

importante uma constante revisão estraté-

gica e reuniões com periodicidade menor

do que o normal. 

2) O medo de errar cresce vertigino-

samente. Quando o momento pede auste-

ridade e controle, é comum que as escol-

has sejam fortemente influenciadas por

essa diretriz e o que pode acontecer mui-

tas vezes é optar por soluções mais bara-

tas no curto prazo que comprometem o re-

sultado e a qualidade no médio e longo

prazo. O ideal é que se saiba claramente

diferenciar as alternativas que podem e

devem ser deixadas de lado, daquelas

que, mesmo tendo um custo maior, serão

soluções mais duradouras e consistentes

para o resultado final.

3) A cautela é confundida com para-

lisia. Vemos muito disso nas pequenas e

médias empresas familiares em períodos

difíceis. Param-se os investimentos, demi-

tem-se talentos, puxa-se o freio de mão e

vamos aguardar os próximos capítulos pa-

ra ver o que faremos. Como disse certa

vez um sábio: "Cautela e canja de galinha,

não faz mal a ninguém". O problema é a

total estagnação em nome da precaução.

Conforme eu já comentei várias vezes em

artigos diversos sobre as empresas que

estão ganhando terreno na crise, aqui o

importante e recomendado é o equilíbrio.

4) A estratégia se decompõe rapida-

mente. Principalmente naqueles casos

em que o planejamento foi feito de forma a

cumprir um protocolo e com pouca ou nen-

huma capacidade de inovação, vemos que

as diretrizes estão defasadas em relação à

realidade e assim acabamos por deixa-las

de lado e dar atenção aos incêndios diá-

rios que nos rodeiam. 

COM BASE NAS CARACTERÍSTICAS CITADAS ACI-
MA, EM RESUMO, O QUE SUGERIMOS É O SE-
GUINTE:

Que caso ainda não tenha sido feito,

que o plano de negócios seja feito o mais

rápido possível, e de forma diferenciada,

inovadora, agradável e bem estruturada. 

Que o planejamento seja revisado com

maior brevidade e com qualidade.

Que o equilíbrio seja a palavra de or-

dem nas tomadas de decisão.

Que, com um olho no longo prazo e ou-

tro no curto, os agentes decisores possam

fazer escolhas com cautela, mas sem me-

do, sempre baseados na estratégia defini-

da.

A nossa experiência com esse assunto

tem mostrado que estamos no caminho

certo. As referências que recebemos dos

nossos clientes certificam os métodos e

nos enchem de alegria pelas escolhas fei-

tas. Por isso queremos disseminar esses

métodos para que mais empresas possam

colher desses frutos.

A Electronics For Ima-

ging anunciou o lança-

mento do Fiery Navigator,

um novo produto em nu-

vem que disponibiliza aos

fornecedores de serviços

de impressão a maior per-

cepção em relação aos

seus dados de produção,

para otimizar a alocação

de recursos, garantir a

conformidade com os pro-

cedimentos operacionais

e possibilitar a tomada de

decisões inteligentes

acerca de equipamentos.

Como a primeira ofer-

ta com base na nova pla-

taforma em nuvem da EFI,

o Fiery Navigator facilita

para os usuários o monito-

ramento das operações

de produção em qualquer

lugar, a qualquer hora, de

um navegador padrão. Os

usuários obtêm maior ver-

satilidade em sua capaci-

dade de monitorar as me-

tas de produção, nas grá-

ficas ou remotamente, pa-

ra alcançar um gerencia-

mento mais inteligente da

impressão digital.

O Fiery Navigator cap-

tura importantes pontos

de dados operacionais e

exibe análises de pro-

dução das impressoras

Fiery Driven por meio de

um painel abrangente e

personalizável. Os usuá-

rios podem identif icar

oportunidades para mel-

horar a produtividade, en-

contrar reduções de custo

potenciais e garantir a

mais elevada qualidade

de produção.

EFI lança Fiery Navigator
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Krones adquire parte 

da System Logistics
Krones, especialista no setor de envase  e embalagem  adquiriu 60%

das participações da System Logistics S.p.A. Esta empresa situada em

Fiorano, , Norte da Itália, é líder  internacional como  fornecedora nas so-

luções inovadoras de intralogística, fluxo de materiais e armazenamento.

Uma grande  parte dos clientes da System Logistics é proveniente da

indústria da alimentação e bebidas. No ano de 2015 a empresa conseguiu

com seus 250 trabalhadores um volume de venda de 100 milhões de eu-

ros. 

Bobst Wifag-Polytype 

inician negociaçães
Bobst Group  e Wifag-Polytype Group iniciaram negociações exclusivas

em relação a uma potencial aquisição do negócio de tecnologia de revesti-

mento de WIFAG-Polytype, como parte da estratégia da Bobst para impulsio-

nar  com êxito e seguir ampliando  a oferta dos seus  produtos .. Com esta

aquisição, Bobst pretende aproveitar os pontos fortes de ambas as empresas

e continuar com o crescimento do negócio de tecnologia de revestimento  a

nível internacional.

X-Rite Anuncia

associação com

Havi Global

Solutions
X-Rite Incorporated e sua subsidiá-

ria Pantone LLC anunciaram um acordo

de cooperação  com HAVI Global Solu-

tions, LLC (HGS) , uma especialista em

tecnologia de embalagem , cadeia de

fornecimento e análises , gestão de pro-

moções  e serviços para o fim da vida

útil. Para marcar a associação , HGS

utilizará o ecossistema Pantone LIVE

devido  às comunicações de cor digital

como parte de sua solução de gestão

de qualidade de impressão, Color-

Sentry. PantoneLIVE está disponível

para todos os clientes de HGS Color-

Sentry para oferecer uma melhor so-

lução da cor digital entre os proprietá-

rios das marcas e os convertedores de

embalagens.

Qual foi seu caminho na
Heidelberg e como enfrenta
esta nova etapa profissional?

Fundamentalmente tra-

balhei em dois países , Brasil

e França. Na França como di-

retor financeiro e no Brasil fui

responsável  pela área finan-

ceira e durante estes dois úl-

timos anos fui presidente  da

filial. 

Historicamente a Heidel-
berg se centrou no mercado
offset, mas parece que a
aposta no mercado digital é

mais séria que nunca. Como
você ve este novo enfoque?

Heidelberg continua com

a sua filosofia de ser o sócio

preferencial para as empre-

sas do setor gráfico em todas

as suas necessidades de

crescimento. Na druppa apre-

sentamos novas máquinas

de impressão digital que tra-

balham integradas com nos-

so fluxo de trabalho Prinect;

este fator é um grande facili-

tador para as imprensas off-

set. Sem dúvida,  o grande

lançamento foi a Primefire

106, primeiro sistema de im-

pressão digital industrial de

inkjet no formato 75 x 106

que elevará a impressão digi-

tal a nível industrial com de-

senvolvimento embasado em

nossos equipamentos de Pe-

ak Performance Spedmaster

XL 106 e a tecnologia inkjet

de nosso sócio Fujifilm.

"Serviço focado na satis-

fação do cliente", " Proteção

do meio ambiente", são al-

guns itens que a Heidelberg

tem associado de forma clara

à sua nova imagem corporati-

va. 

Além  da evidente mu-
dança de imagem, existem
políticas claras associadas a
estas mudanças? 

Temos uma constante e

profunda preocupação a res-

peito da proteção do meio

ambiente frente ao desenho

de um projeto ou à eleição de

fornecedores. Neste momen-

to fabricamos equipamentos

que ajudam a produzir geran-

do menos resíduos e que tem

um baixo impacto no meio

ambiente, também temos au-

mentado a eficiência energé-

tica de nossas impressoras

que utilizam menos energia e

dispomos de programas que

nos permitem entregar a nos-

sos clientes produtos que são

'CO2 neutro", além do desen-

volvimento de consumíveis

de toda a linha Saphira, com-

pativel com o meio ambiente.  

José Luis Gutiérrez 
Presidente da filial da Heidelberg no Brasil  
é o novo Diretor Geral da Heildelberg Espanha

José Luis Gutiérrez tomou as raias da  direção da
Heidelbergh Spain. Um dos seus principais objetivos será
impulsionar câmbios que aportem um importante valor
acrescido, tanto para o mercado  quanto para a empresa.
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D
esde há

muito tem-

po, as pes-

soas de to-

do o mundo têm

procurado embele-

zar o seu ambiente

e enriquecer as

suas vidas com re-

curso a decorações.

Utilizaram glifos de-

corativos, pinturas e

palavras escritas a

preto e branco e a

cores como reflexo

dos seus estilos de vida, bem

como para fins funcionais (ou

seja, uma luz verde significa

que pode avançar!) Desde

sempre que os inovadores de

todo o mundo procuraram so-

luções para a deposição de

materiais decorativos e funcio-

nais em objetos e superfícies

quotidianos. Alguns destes

desenhos pretendem transmi-

tir informações, enquanto ou-

tros criam um efeito visual

apelativo ou melhoram a fun-

cionalidade. De início surgiu a

impressão em bloco em papel

e matérias têxteis, tendo de-

pois aparecido a inédita in-

venção de Gutenberg em

1440, a prensa com tipos

amovíveis. 

Desde a época em que

Gutenberg revolucionou a im-

pressão há 575 anos, este

processo de produção tem

evoluído para uma deposição

precisa de corantes ou mate-

riais enquanto parte de apli-

cações de artes gráficas e

aplicações industriais. A tec-

nologia das artes gráficas evo-

luiu e passou a produzir mate-

riais impressos destinados à

partilha de informações, ativi-

dades promocionais, edu-

cação e uma série de docu-

mentos utilitários. A im-

pressão industrial tornou-se

uma tecnologia

usada para enri-

quecimento dos

elementos decorati-

vos em superfícies

de uso diário, co-

mo: produtos em-

balados atrativos,

superfícies decora-

tivas, bem como

materiais funcio-

nais sofisticados

para a indústria dos

c o m p o n e n t e s

eletrónicos. historicamente, as

aplicações de impressão in-

dustrial foram produzidas com

recurso a uma variedade de

tecnologias de impressão

analógicas, como a impressão

offset, a rotogravura, a im-

pressão flexográfica e a seri-

grafia. O leque de aplicações

é impressionante, abrangen-

do aplicações como os têxteis,

a cerâmica, a pavimentação,

os laminados, vidro, madeira,

comutadores de membrana,

produtos de eletrónica impres-

sos, embalagem e até mesmo

alguns materiais biomédicos. 

O IMPACTO DA PERSONALIZAÇÃO

EM MASSA

A força motriz por trás des-

tes desenvolvimentos tem si-

do a necessidade de produzir

em massa produtos impres-

sos, como os livros ou os pro-

dutos de consumo embalados

e massivamente marcados

com as marcas dos líderes da

indústria. Artigos como teci-

dos de moda, laminados de-

corados, ladrilhos cerâmicos e

embalagens de produtos pas-

saram a estar disponíveis ao

público com a ajuda de pro-

cessos e tecnologias de pro-

dução em massa. Apesar da

produção em massa reduzir o

preço unitário, requer um

grande investimento em capa-

cidade de produção, bem co-

mo uma cadeia de distribuição

adequada para gerir o fluxo de

materiais e bens que entram e

que saem.

Segundo as nossas esti-

mativas, a produção em mas-

sa mundial de produtos deco-

rativos traduziu-se numa re-

ceita de cerca de 500 bilhões

de dólares em produtos ma-

nufaturados. Em vidro liso, la-

drilhos cerâmicos, pavimen-

tos/laminados, têxteis e reves-

timentos de paredes.  

No entanto, o nosso dese-

jo de personalizar ainda mais

o que nos rodeia, junto com

as constantes inovações nas

ciências dos materiais e na

tecnologia de deposição de

materiais digitais, constituem

uma importante força motriz

na transição da produção em

massa para a personalização

em massa. Esta transição

oferece aos clientes, bem co-

mo as compradores institu-

cionais, os meios de persona-

lização dos seus ambientes 

A transformação digital da impressão industrial

Ron Gilboa

Diretor da

InfoTrends'

Production &

Industrial Printing

Advisory Service 
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com imagens de marca ou

com superfícies decorativas

que refletem os seus gostos e

sensibilidades visuais. Hoje

em dia, os produtos de im-

pressão digital são cada vez

mais utilizados para permitir a

personalização em massa, ao

mesmo tempo que oferecem

uma série de outros benefí-

cios, incluindo eficiência ope-

racional ao nível da produção

e um impacto positivo no am-

biente.  

A IMPRESSÃO INDUSTRIAL NA

ERA DIGITAL

Há mais de uma geração,

a impressão digital apareceu

com um leque de tecnologias

que introduziram um novo

processo de produção inte-

grada, bem como a possibili-

dade de personalizar os pro-

dutos. Apesar de promisso-

ras, as inovações iniciais eram

muitas vezes dispendiosas e

não produziam uma qualidade

aceitável para os utilizadores

finais. Uma das principais tec-

nologias neste espaço era a

impressão de jato de tinta. Du-

rante muitos anos, as tecnolo-

gias de impressão de jato de

tinta, incluindo o jato de tinta

de gota a pedido e de jato

contínuo, lutaram pela acei-

tação geral devido ao custo

elevado, aos problemas de

fiabilidade e a uma gama limi-

tada de materiais disponíveis

(isto é, tintas). Estes fatores li-

mitaram efetivamente a gama

de aplicações que podiam ser

produzidas.

Ao longo das últimas duas

décadas, os novos desenvol-

vimentos tecnológicos ao ní-

vel dos materiais e das ca-

beças de impressão resulta-

ram numa série de produtos

que efetivamente transforma-

ram a dinâmica da indústria,

de modo a permitir a persona-

lização em massa de produtos

de artes gráficas com recurso

a tecnologia de jato de tinta.

Hoje, essas alterações estão

também rapidamente a che-

gar à produção industrial. Fun-

damentalmente, estas so-

luções de jato de tinta permi-

tem aos fabricantes a pro-

dução de produtos de qualida-

de, ao mesmo tempo que be-

neficiam das vantagens ope-

racionais da impressão digital.

No entanto, por mais im-

portante que a eficiência ope-

racional possa ser, é apenas

um dos fatores que leva ao

crescimento do mercado. A

capacidade de produção

económica de produtos em

pequenos lotes está a demo-

cratizar o processo criativo.

Num mercado em que a im-

pressão requer menos produ-

tos prontos a utilizar e os in-

ventários são significativa-

mente reduzidos, os pro-

prietários das marcas e os

criadores têm agora liberda-

de para explorarem novos

produtos, materiais e tecnolo-

gias de produção, que não re-

querem um investimento tão

alto como os necessários pa-

ra os bens de produção em

massa. Fomentados pela In-

ternet, estes produtos geram

a procura de uma série de

aplicações que antes não es-

tavam disponíveis para os

consumidores e as empresas

B2B. Junto com os benefícios

operacionais, estas oportuni-

dades do mercado podem re-

sultar num crescimento lucra-

tivo das pequenas e grandes

empresas.

O CENÁRIO INDUSTRIAL

A tecnologia da impressão

abrange uma vasta gama de

indústrias, incluindo a comuni-

cação gráfica, a embalagem,

a impressão decorativa e a im-

pressão funcional. Um ele-

mento comum a todos estes

segmentos industriais é a ne-

cessidade de depositar com

precisão uma gama de mate-

riais, como aglutinantes de tin-

tas e materiais funcionais. Es-

tes são depositados num le-

que de superfícies, desde fol-

has de papel a objetos impres-

sos tridimensionais. Por nor-

ma, as tecnologias nucleares

migram para mercados adja-

centes; por exemplo, uma tec-

nologia que foi inicialmente

adotada por um segmento irá

encontrar forma de chegar a

outro segmento - e ao longo

do caminho irá sendo modifi-

cada de acordo com as ne-

cessidades específicas desse

segmento. Apesar da revo-

lução industrial ter seguido vá-

rios caminhos, o mais impor-

tante até ao momento foi o

mercado das comunicações

gráficas. A impressão a pedi-

do digital está agora bem es-

tabelecida nesta área, com

mais de mil milhões de im-

pressões A4 a serem produzi-

das anualmente. O uso de

tecnologia digital está agora a

migrar e a crescer nos seg-

mentos industriais como a im-

pressão de Embalagem, De-

corativa e Funcional. 

Para melhor compreender

as principais tendências a afe-

tarem a gama de indústrias,

compilamos uma pequena

descrição e alguns exemplos

que ilustram a gama de so-

luções disponíveis hoje nes-

tes segmentos industriais. 

EMBALAGEM

A embalagem constitui

uma indústria massiva com

mais de 400 mil milhões de

dólares (€368 mil milhões) em

receitas associadas em todo o

mundo, com base em ava-

liações à indústria feitas pela

InfoTrends em 2014. As apli-

cações abrangem desde sim-

ples caixas castanhas canela-

das com marcação até rótulos

premiados para produtos de

excelência. Ao longo dos últi-

mos anos, a tecnologia de cor

digital estabeleceu uma base

crítica de soluções de eletrofo-

tografia e de jato de tinta. Es-

tas representaram cerca de

mil milhões de metros quadra-

dos em 2014 e prevê-se que

chegue aos 2 mil milhões de

metros quadrados em 2019,

representando uma taxa de

crescimento anual conjunto

(CAGR) de 23%. Graças a

uma nova geração de impres-

soras de jato de tinta, este

mercado está agora a chegar

às caixas de cartão dobráveis,

à embalagem flexível, à im-

pressão direta na forma e na

impressão canelada. Estes

sistemas não se ficam pela

prova, passando para as linhas
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de produção totalmente inte-
gradas. As soluções direcio-
nadas para a produção em ca-
nelado, a impressão folha a
folha ou a impressão de cai-
xas/expositores canelados
são agora disponibilizadas pe-
los principais fornecedores da
indústria com velocidades de
impressão que excedem os
200 metros por minuto. 

Direta na forma é um outro
exemplo de uma categoria
emergente onde as artes grá-
ficas, as tecnologias e os for-
necedores específicos da
indústria se reúnem para sa-
tisfazer uma procura inigualá-
vel de impressões personali-
zadas. Os exemplos incluem
uma marca importante que
está agora a oferecer garrafas
de cerveja com impressão di-
gital e que estão totalmente
personalizadas e ligadas a
uma campanha de realidade
aumentada. Não é um concei-
to completamente novo, exce-
to no fato de ser feito a uma
escala industrial por um fabri-
cante convencional.  

IMPRESSÃO DECORATIVA
A impressão decorativa re-

presenta um vasto segmento
de mercado com uma gama
de aplicações que aproveitam
as vantagens das capacida-
des da impressão digital. O vo-
lume de impressão digital nes-
te segmento é grande - aproxi-
madamente 9 mil milhões de
metros quadrados - e está a
crescer rapidamente. Apesar
de existirem muitas aplicações
neste segmento, este arigo irá
centrar-se na cerâmica, nos
têxteis, nos laminados e na
madeira, nos revestimentos de
paredes e no vidro, que lide-
ram a transição digital.

CERÂMICA
O mercado dos ladrilhos

cerâmicos é vasto, com mais
de 12 mil milhões de metros
quadrados de ladrilhos a se-

rem fabricados em todo o
mundo em 2014, com base
num relatório da InfoTile. Este
segmento industrial utilizava
tradicionalmente prensas rota-
tivas para depositar tintas
cerâmicas decorativas em la-
drilhos antes do processo de
queima, resultando num pro-
duto económico que pôs em
causa a permanência da pe-
dra natural. No entanto, a utili-
zação de cilindros de im-
pressão rotativos tem os seus
contratempos - as repetições
de padrões são limitadas e re-
querem trocas dispendiosas.
Como a impressão digital mel-
horou drasticamente o tempo
de entrada no mercado, per-
mitiu mudanças no design e
reduziu a prontidão, captura
agora a maioria da produção
de ladrilhos na Europa e está
rapidamente a conquistar uma
cota na China. Além disso, a
tecnologia digital oferece uma
impressão dimensional nas úl-
timas queimas para adicionar
textura a uma camada deco-
rativa.

TÊXTEIS
A impressão têxtil repre-

senta uma vasta indústria com
uma profunda herança em
áreas como Itália, Turquia, Ín-
dia, Japão, Coreia e China. Os
tecidos impressos representa-
ram mais de 35 mil milhões de
metros quadrados em 2014,
com base na Previsão têxtil di-
gital InfoTrends, de tecidos
que são produzidos com re-
curso a telas de seda ou pren-

sas rotativas, mas o uso de
impressoras digitais está a au-
mentar rapidamente. Esta
indústria única tem vindo a
criar designs impressionantes,
desde que foram usados pela
primeira vez blocos gravados
em madeira para estampar te-
cidos. Foram feitos grandes
progressos desde então, e a
tecnologia que prevalece para
a produção têxtil em elevados
volumes é agora a serigrafia
rotativa. Agora essas tintas
especiais podem ser usadas
numa vasta gama de fibras ar-
tificiais e naturais, sendo ago-
ra possível criar produtos aca-
bados económicos com cores
brilhantes e designs fortes.

A crescente necessidade
de melhorar a eficiência ope-
racional e o desejo de forne-
cer aos clientes designs ino-
vadores foram um fator impul-
sionador para a evolução do
mercado. Desde o início dos
anos 90, os fornecedores de
tecnologia de jato de tinta ten-
taram tornar o jato de tinta nu-
ma solução adequada para os
fabricantes de tecidos. Nos úl-
timos anos foi observado um
crescimento rápido na im-
pressão de jatos de tinta em
tecidos para organizações de
todos os tamanhos. Prevê-se
que a impressão têxtil digital
apresente uma taxa de cresci-
mento anual composta
(CAGR) superior a 30%, ultra-
passando os 3,2 mil milhões
de metros quadrados até
2019, com base na Previsão
têxtil digital InfoTrends. O

crescimento rápido pode ser
atribuído a uma redução nos
produtos prontos a utilizar, a
reduções dos custos numa
produção ecológica e à demo-
cratização de designs que
permitem aos proprietários
das marcas chegarem aos
mercados de forma rápida e
eficaz.

LAMINADOS E MADEIRA
Nas indústrias da cons-

trução e do mobiliário, os pro-
dutos de marcenaria têm vin-
do a utilizar papéis decorati-
vos impressos e laminados
durante várias décadas. Com
uma vasta gama de designs
que imitam os grãos de ma-
deira natural, a pedra e os
padrões gráficos, os lamina-
dos são um substituto econó-
mico para os materiais natu-
rais. Em alguns casos, os la-
minados são mesmo os prefe-
ridos, pois duram mais. Nor-
malmente produzidos com
prensas de rotogravura, os
papéis decorativos são con-
vertidos em laminados utili-
zando uma série de proces-
sos. Esta indústria produziram
cerca de 300 mil milhões de
metros quadrados de forma
digital em 2014, com base no
relatório da InfoTrends relativo
à rentabilidade através da im-
pressão digital no mercado da
decoração. A pressão no sen-
tido de desenvolver laminados
de pequenas tiragens ou per-
sonalizados está a levar a
uma maior procura das gamas
médias, bem como de produ-
tos industriais capazes de im-
primir em volumes que rivali-
zam com os das prensas de
rotogravura tradicionais. 

Muitos dos principais for-
necedores de laminados e
papéis de decoração (por ex.,
Schattdecor, WilsonArt e For-
mica) estão agora a oferecer
laminados personalizados em
conformidade com as exigên-
cias dos utilizadores finais, no 
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sentido de maiores níveis de

liberdade de design e de per-

sonalização. Estas tendên-

cias seguem-se a muitos

anos de produção, com su-

cesso, de pavimentos em la-

minado, bem como de uma

série de frisos decorativos

para a indústria da cons-

trução. A emergir junto com

as soluções laminadas estão

uma série de soluções de im-

pressão direta numa varieda-

de de produtos de madeira,

como o MDF, o contraplaca-

do e a madeira natural. Estas

não requerem laminação e

são usadas para adicionar

uma superfície decorativa a

uma gama de aplicações re-

sidenciais e comerciais. 

REVESTIMENTOS DE PAREDES
Os revestimentos de pa-

redes existem desde que os

antigos chineses começaram

a decorar as paredes dos

seus palácios. Mais recente-

mente, em 1481, o Rei Luís

XI de França encomendou

papel de parede para os seus

alojamentos reais. O criador

Jean Bourdichon pintou 50

rolos de papel com anjos num

fundo azul, pois o Rei Luís

achava necessário mudar fre-

quentemente de castelo para

castelo. Os revestimentos de

paredes fizeram grandes pro-

gressos desde esses tem-

pos, e estão agora imediata-

mente disponíveis para as re-

sidências diárias e os edifí-

cios comerciais. As tecnolo-

gias de impressão, como a

impressão de superfícies, off-

set, a flexografia e a rotogra-

vura, foram amplamente utili-

zadas para produzir papéis

de parede normais, com volu-

mes calculados de 52

milhões de metros quadrados

anuais em 2014, com base

no relatório da InfoTrends re-

lativo à rentabilidade através

da impressão digital no mer-

cado da decoração. 

As soluções de impressão

digital de grandes formatos,

anunciadas em gerações de

inovadoras soluções de co-

municações gráficas numa

série de indústrias, têm vindo

a migrar para o segmento dos

revestimentos de paredes.

Os avanços nas tintas de im-

pressão digital (por ex., tintas

de látex e de UV flexível) per-

mitem agora a impressão em

suportes industriais normais

que cumprem os códigos de

saúde e segurança. As apli-

cações, como os murais e os

rolos de papel graficamente

ricos, estão a tornar-se cada

vez mais comuns e estão

agora disponíveis através de

uma série de fornecedores. 

VIDRO
O vidro decorativo tem

adornado as cidades ao longo

de milénios em catedrais,

palácios e numa diversidade

de edifícios públicos e priva-

dos. As aplicações abrangem

desde o vidro pintado com

junção de chumbo aos painéis

de vidro de serigrafia, e estes

artigos foram usados para re-

forçar marcas, promover ex-

pressões artísticas ou criar si-

naléticas simples. O mercado

de vidro liso representa mais

de 70 mil milhões de dólares

(€64 mil milhões) de receitas

anuais e começa a adotar a

impressão digital como meio

de alargar o seu alcance. Com

o desenvolvimento de ca-

beças de impressão de jato de

tinta capazes de imprimir tin-

tas cerâmicas em vidro, várias

indústrias começam a usar a

tecnologia de impressão digi-

tal para produzir vidro decora-

do de longa duração, adequa-

do para fins arquitetónicos e

industriais.

IMPRESSÃO FUNCIONAL
Um outro tipo de im-

pressão industrial é aquela

em que a superfície impressa

é depositada com material ou

tinta que permite alguma fun-

cionalidade. Estas aplicações

aproveitam a criação de go-

tas piezoelétrica ou contínua

para permitir o depósito de

uma variedade de materiais.

As aplicações incluem comu-

tadores de membrana, com-

ponentes eletrónicos impres-

sos, impressão 3D e uma sé-

rie de novas inovações em

pequenas partículas (isto é,

nano partículas) que co-

meçam a expandir-se para

aplicações farmacêuticas e

biomédicas. Esta seção irá

destacar alguns dos desen-

volvimentos que permitiram a

impressão de comutador de

membrana, componentes

eletrónicos impressos e im-

pressão 3D. Apesar de existi-

rem muitas outras tecnolo-

gias de depósito atrativas, es-

tas estão normalmente limita-

das a fóruns industriais es-

pecíficos na indústria das

ciências da vida. 

COMUTADORES DE MEMBRANA
A American Society for

Testing and Materials

(ASTM) define um comutador

de membrana como um "dis-

positivo comutador mo-

mentâneo em que, pelo me-

nos, um contacto é feito de

um substrato flexível." Estes

substratos flexíveis são nor-

malmente impressos em PET

(tereftalato de polietileno),

que é utilizado como suporte

de base. São muito comuns

em aparelhos domésticos,

dispositivos médicos, jogos,

smartphones e brinquedos. 

As tecnologias de im-

pressão são normalmente

utilizadas na produção de

sobreposições gráficas, bem

como em alguns dos circui-

tos, onde são usadas tintas
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condutoras. Os avanços na

tecnologia de impressão UV

digital - incluindo tintas flexí-

veis e curas LED - estão a ex-

pandir a gama de aplicações

do comutador de membrana e

de materiais transportadores,

de modo a incluir substratos

flexíveis que podem ser cura-

dos com menos energia e ca-

lor. Em determinadas apli-

cações de maiores volumes, a

cura com recurso à tecnologia

EB permite a deposição e a

cura em materiais sensíveis.

Em todos estes casos, pode

ser efetuada uma impressão

personalizada de pequenas ti-

ragens em vez da tecnologia

de impressão de serigrafia e

flexográfica. 

IMPRESSÃO 3D
A indústria da impressão

3D representa um espaço am-

plo com muitas tecnologias,

aplicações, materiais, preços

e soluções diferentes. As

atuais tecnologias de im-

pressão 3D incluem jatos de

aglutinante, processamento

de luz digital, fusão de feixes

eletrónicos, fabrico de fila-

mentos fundidos, jatos de ma-

teriais, laminação de depósito

seletivo, sinterização laser se-

letiva e estereolitografia. To-

das estas tecnologias têm

prós e contras, e é provável

que esta lista venha a crescer

ainda mais ao longo do tem-

po, à medida que mais vende-

dores fazem as suas contri-

buições neste espaço. O mer-

cado está delineado em três

categorias de produtos: pro-

dução, profissional e pessoal.

As aplicações normais criadas

em impressoras 3D incluem

protótipos, moldes e tintas,

bem como produtos de uso fi-

nal. Estas aplicações estão a

ser usadas por quase todas

as indústrias para criação de

uma gama de produtos, desde

elementos de investigação

minúsculos a peças de

aviões. Este segmento está a

evoluir rapidamente e não há

um dia em que não se ouça

falar numa nova inovação que

permite outra aplicação atrati-

va. A atração na impressão

3D é a sua natureza aditiva -

os desperdícios são limitados,

o tempo de chegada ao mer-

cado é reduzido e são possí-

veis designs personalizados. 

COMPONENTES DE ELETRÓNICA
IMPRESSOS

Os componentes de

eletrónica impressos confiam

em tecnologias de impressão

tradicionais para criar disposi-

tivos elétricos em diversos

substratos. Os circuitos elétri-

cos  foram impressos com re-

curso a serigrafia, flexografia,

rotogravura e litografia offset

durante muitos anos, e a im-

pressão de jato de tinta tem si-

do uma opção há já algum

tempo. Durante este proces-

so, as tintas eletricamente fun-

cionais são depositadas no

substrato para criar dispositi-

vos ativos ou passivos, como

transístores de película fina ou

resistências. Os componentes

eletrónicos impressos devem

ser usados em aplicações co-

mo expositores flexíveis, rótu-

los inteligentes, cartazes de-

corativos/animados e vestuá-

rio ativo. 

Um exemplo em que a

tecnologia digital começa a

emergir como uma alternati-

va para uma implementação

mais complexa e dispendio-

sa é a criação de componen-

tes de visualização OLED

(Organic Light Emitting Dio-

de). 

A impressão digital está na

vanguarda da inovação; no

entanto, a deposição digital de

materiais funcionais tem esta-

do em desenvolvimento des-

de o início dos anos 90 e pode

ser agora encontrada numa

série de aplicações, incluindo

etiquetas RFID, têxteis inteli-

gentes e muitos outros com-

ponentes eletrónicos impres-

sos. No entanto, as tecnolo-

gias de impressão convencio-

nais, como a flexografia e a fo-

tolitografia, continuam a ser

usadas no fabrico de elevados

volumes de componentes

eletrónicos impressos. Isto

proporciona diversas oportuni-

dades de crescimento na

indústria para uma gama de

fornecedores de impressão

especial. 

LLaa  PPrreennssaa
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H
á dez anos atuando no merca-

do gráfico do Rio Grande do

Sul, a Pressxpress, sediada

em Porto Alegre (RS), anun-

ciou aquisição da impressora digital biz-

hub PRO C1060L, da Konica Minolta. 

A gráfica, que até 2009 trabalhava

exclusivamente como "braço" de im-

pressão para um estúdio fotográfico,

passou a atender todo o mercado gaú-

cho em 2010 e conta com toda a infra-

estrutura tecnológica para pré-im-

pressão, impressão e acabamento. 

"Através da proprietária Fátima Reja-

ne Burin, que assumiu a gerência finan-

ceira da gráfica, a Pressxpress co-

meçou atender clientes de outros ra-

mos, além do fotográfico. Foi nessa

época que usei meus conhecimentos do

ramo publicitário e gráfico, áreas nas

quais já tinha trabalhado, e auxiliei no

planejamento do nosso crescimento no

segmento digital", disse Rogerio Cardo-

so de Oliveira, diretor de produção.

O modelo bizhub PRO C1060L é um

equipamento de impressão que também

reúne recursos multifunção (como digi-

talização de impressos). Sua velocidade

é de 60 páginas/minuto (cor) com reso-

lução de 1200x1200 dpi. 

Solução EFI Fiery

JobFlow automatiza

processamento de

trabalho 

A EFI anunciou o lançamento da

versão mais recente do software Job-

Flow do EFI Fiery. Desenvolvido para

alcançar um novo nível de auto-

mação na preparação de trabalhos

para os ambientes Fiery Driven, em

operações de impressão de todos os

tamanhos, este produto já conquistou

inúmeros clientes. 

Ao automatizar as etapas ma-

nuais de preparação de trabalhos ne-

cessárias à configuração inicial de

um trabalho, o software Fiery Job-

Flow proporciona aos profissionais de

impressão a capacidade de enviar e

processar trabalhos similares com

um único clique e não mais com 10

ou 20 cliques. 

Hoje, aproximadamente 50% das

brochuras, dos cartões de visita e das

malas diretas são preparados ma-

nualmente em gráficas digitais. Tais

tipos de trabalho demandam prepa-

ração, imposição e a criação de uma

prova eletrônica, cada uma dessas

etapas pode levar cerca de 15 minu-

tos. Ao usar os fluxos de trabalho au-

tomatizados do Fiery JobFlow, o

cliente pode reduzir o tempo de pre-

paração total dos trabalhos para até 2

minutos cada um. Esta vantagem po-

de gerar um prazo de retorno sobre o

investimento de menos de 3 meses

A Xaar  anuncia a família

Xaar 5601 de cabeças de

impressão a jato de tinta de

alta resolução. A Xaar 5601

3p0 é a primeira dessa famí-

lia de cabeças de impressão

a ser lançada, e estará dis-

ponível no final de 2016.

Suas gotas pequenas e ex-

celente desempenho tor-

nam-a ideal para têxteis, la-

minados, impressão comer-

cial, em papelão e muitas

outras aplicações.

Esta cabeça de im-

pressão Xaar 5601 incorpo-

ra diversas tecnologias ino-

vadoras. Thin Film piezo Sili-

con MEMS, a AcuDrp Tech-

nology e a TF Technology.

Pressxpress investe em impressora

bizhub PRO C1060L

Cabeças de impressão de alta resolução Xaar 5601
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Canon

A tecnologia das impres-
soras digitais  para  profissio-
nais tem avançado sem ces-
sar durante as duas últimas
décadas. A diferença do que
ocorreu nos anos 90 , quando
esta tecnologia era  destina-
da a deslocar a impressão
offset,  colheu resultados
muito irregulares, a tendência
dos últimos anos se caracteri-
za pela melhora progressiva,
a adaptação e uma evolução
técnica permanente.

No há dúvida de que o se-
tor escolheu o digital e ele
tem-se reinventado graças às
inigualáveis possibilidades
que brinda a impressão  de-
mandada. Os fabricantes  se-
guem aperfeiçoando a quali-
dade, a produtividade e a fle-
xibilidade da impressão, mu-
dando radicalmente a per-
cepção sobre a tecnologia di-
gital. Por sua parte,  os PSP
(provedores de serviços de
impressão) tem respondido
com maiores volumes de im-
pressão e novos modelos de
negócio.

O deslocamento de tra-
balho dos processos tradicio-
nais  para os digitais tem in-
crementado e levado esta
tecnologia a todos tipos de
negócios,  desde os que so-
mente realizam operações di-
gitais simples e rápidas até
as impressões comerciais de
tamanho médio,  equipadas
com equipamentos offset e
digitais. O resultado é uma
maior pressão para que as
impressoras digitais alcan-
cem o rendimento dos pro-
cessos tradicionais. Na práti-
ca, isso significa satisfazer a
demanda exigente dos con-

sumidores de uma impressão
rápida e de qualidade a
preços competitivos.

Para conseguir isso, os
PSP precisam de impresso-
ras digitais confiáveis, robus-
tas, rápidas e de alta qualida-
de que possam fazer tudo.
Nem todos os  dispositivos de
impressão digital do mercado
tem este nível de solidez. Ain-
da que as especificações de
velocidade e qualidade cum-
pram os requisitos do PSP
sobre o papel, a realidade é
que alguns equipamentos
não estão à altura das neces-
sidades derivadas de uma
produção permanente.

Algumas vezes se confun-
de a velocidade com a produ-
tividade e frequentemente é a
velocidade de funcionamento
com o que se ocupam os titu-
lares quando se apresenta
um novo modelo. A velocida-
de é, sem dúvida, um fato
chave, mas há outros que
contribuem notavelmente pa-
ra definir a produtividade de
uma impressora, entre eles, a
consistência, a versatilidade,
a freqüência nas inter-
venções de manutenção, o
fluxo de trabalho ou a inte-

gração dos acabamentos. 
A realidade é que os PSP

operam hoje em um entorno
empresarial cheio de matizes
e a tomada de decisões deve
levar em conta estes aspec-
tos. O fato mais importante
para determinar qual é a im-
pressora digital mais adequa-
da há de ser os tipos de pro-
dutos que demandam os
clientes do PSP. Com que
freqüência são recebidos  tra-
balhos deste tipo? São muito
urgentes? Existem restrições
de segurança? Podem pro-
duzir outra classe de trabal-
hos do mesmo cliente ou tra-
balhos similares para outros
clientes?  

É vital que os PSP se
façam estas perguntas , já
que suas respostas são im-
portantes e não somente no
que diz respeito às suas pró-
prias decisões de investimen-
to. Também tem que ter uma
enorme repercussão nas es-
tratégias de desenvolvimento
dos produtos dos fabricantes
de impressoras, que se ba-
seiam nos comentários de
seus usuários para adaptar
as especificações dos equi-
pamentos.

Por exemplo, atendendo
ao que dizem os clientes da
Canon, a variedade de subs-
tratos usados nos dispositi-
vos digitais modernos é cada
vez maior , devido à crescen-
te complexidade dos trabal-
hos e à maior confiança dos
impressores nesta tecnolo-
gia. Cada vez é mais comum
trabalhar com papéis de
maior gramatura durante
grandes ciclos;, o funciona-
mento com papel 220 g/m2 a
70 ppm durante cinco horas
ao dia já não é a exceção
senão a norma , e tudo re-
dunda em maior desgaste
das peças mecânicas. Neste
sentido, a companhia afirma:
" A evolução do uso de nos-
sas impressoras sobre o te-
rreno nos tem levado a mel-
horar o projeto de nosso últi-
mo modelo estrela, a Image-
Press, para simplificar e facili-
tar a substituição das peças.
Deste modo, otimizamos o
tempo produtivo do equipa-
mento, um fator chave para a
rentabilidade de qualquer
negócio de impressão".

Todo aquele que esteja
pensando em investir em
uma impressora digital tem
que ver mais além da superfí-
cie e não ficar somente com
as especificações do folheto.
Muitas das melhorias tec-
nológicas e do projeto não
aparecem entre as carac-
terísticas destacadas na má-
quina, mas aumentam signifi-
cativamente a produtividade
da impressora, pelo que po-
dem ser determinantes para
que o investimento cumpra
as expectativas e ajude ao
PSP a desenvolver todo o
seu potencial comercial.

Leia as letras pequenas antes de comprar

sua próxima impressora digital
Todo aquele que esteja pensando em 
investir em uma impressora digital 
tem que ver mais além da superfície 

e não ficar somente com as 
especificações do folheto. Muitas das 
melhorias tecnológicas e do projeto 

não aparecem entre as 
características destacadas na 

máquina, mas aumentam 
significativamente a produtividade 

da impressora.
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Prompt Side

adquire a

primeira

impressora

VUTEk FabriVU 
A Prompt Side Theatrical Dra-

pery, empresa fornecedora do

setor de impressão requintada

do Reino Unido, foi a primeira a

investir na impressora de sinali-

zação eletrônica VUTEk FabriVU

340, da EFI. A empresa, líder

britânica em produção requinta-

da de drapeados, já é uma usuá-

ria da impressora LED VUTEk

GS3250LX Pro e buscava uma

maneira de incluir poliésteres e

outros tecidos em seu portfólio,

para aumentar a versatilidade de

projetos de exposições e even-

tos interiores e exteriores.

Após conferir os recursos de

impressão em poliéster high-end

oferecidos pela linha de impres-

soras VUTEk FabriVU durante o

lançamento na feira de negócios

Fespa Digital em Amsterdã, os

executivos da Prompt Side não

hesitaram em encomendar a no-

va impressora de gráficos para

tecidos. 

A primeira expansão dos re-

cursos de produção de im-

pressão digital na Prompt Side

foi em 2015, com a aquisição da

impressora VUTEk, um modelo

híbrido de bobina/mesa de LED

EFI VUTEk de 3,2 metros com

tecnologia LED de "cura a frio"

que permite a economia de ener-

gia. A impressora produz resulta-

dos de alta qualidade em ampla

gama de substratos, incluindo os

que não suportam o calor de ou-

tros processos de secagem ou

cura. A plataforma de jato de tin-

ta LED da EFI economiza bas-

tante energia em comparação

aos processos de impressão UV

ou látex, por usar até 82% me-

nos energia, de acordo com uma

pesquisa realizada pelo Fogra.

Dona de duas impressoras a jato de

tinta EFI VUTEk de 3,2 m e usuária do

software DirectSmile da EFI, a Cestrian

Imaging Ltd é a primeira gráfica do Reino

Unido a utilizar a nova impressora têxtil

digital EFI Reggiani PRO 340. O equipa-

mento, que tem 340 cm de largura, foi

adquirido para atender a crescente de-

manda de impressão em tecidos.

Situada na cidade de Cheadle, próxi-

mo a Manchester, Inglaterra, a gráfica é

líder do setor em comunicações visuais

de marcas e impressão de sinalização

para pontos de venda do varejo. Com

esta nova impressora de dezesseis ca-

nais de tinta, a empresa britânica almeja

alcançar novos mercados, aproveitando

crescentes oportunidades, como im-

pressão de displays em tecido, estam-

pas em peças de roupa, entre outros. 

A
partir de junho de 2016, a Durst

Brasil passará a englobar as ações

comerciais diretas para a linha de

impressoras digitais com tecnolo-

gia inkjet UV Tau no mercado nacional, da

qual o modelo Tau 330 é o carro-chefe.

Anteriormente, as operações comer-

ciais estavam a cargo de uma empresa

parceira. 

Outro fator importante das mudanças

na comercialização da linha Tau no Brasil

se refere à política de garantia e de peças

de reposição. A Durst Brasil oferece 12

meses de garantia para o equipamento.

A Durst Brasil

está anunciando a

disponibilidade co-

mercial da nova im-

pressora industrial

Rho Vetrocer, um

equipamento espe-

cialmente projeta-

do para impressão em vidros para apli-

cações decorativas (uso interno) e apli-

cações técnicas, incluindo segmento in-

dustrial (automotivo, veículos especiais,

linha de eletrodomésticos, elevadores

etc.). 

O modelo Rho Vetrocer 250 suporte

largura de até 2,5 metros, possui mecanis-

mo especial de transporte no qual a mídia

é conduzida por meio de ventosas pela

mesa de impressão, evitando deslocamen-

to ou qualquer tipo de atrito. Isso aumenta

a precisão e influencia na qualidade visual

final. 

Sua tecnologia

de impressão con-

ta com sistema de

cabeçotes Durst

Variodrop-CF e,

uma vez impres-

sas, as mídias já

saem semi-secas

graças ao sistema de secagem interno do

equipamento. Então, podem ir para fornos

de têmpera, onde são submetidas à quei-

ma de cerca de 680° C. 

Entre as aplicações realizadas pela sé-

rie Rho Vetrocer está a produção de vidros

decorados para ambientes interiores e ca-

sas e escritórios, ou, ainda, de acordo com

o modelo, suportar aplicações em que é

necessária maior durabilidade, como áre-

as externas em prédios, painéis solares,

sinalização externa em vidro, vidros de

veículos especiais, como trens ou veículos

de trabalho.

Durst Brasil

comercializará linha

Tau no país

Nova impressora para o segmento de vidros

Britânica Cestrian Imaging Ltd

crescimento com

impressora têxtil digital
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A
lguma vez
voce já se
perguntou
por que as

pessoas gostam
das coisas gran-
des? Talvez porque
gostem de  impres-
sionar. O mundo da
impressão digital há
anos vem  impres-
sionando a muitos
de nós com um ren-
dimento cada vez
maior, mais cores, e taman-
hos maiores. A ideia de que
cada impresso pode ser dife-
rente tem sido uma das incor-
porações mais atrativas que
traz consigo a impressão digi-
tal. Na realidade, a tecnologia
digital tem impulsionado uma
verdadeira revolução no setor,
que vem avançando muito
desde Guttemberg e, inclusi-
ve, desde que o processo off-
set dominava o panorama no
século passado, graças à che-
gada de novas capacidades
no âmbito da impressão digital
embasada no toner. Atual-
mente, as novas tecnologias
inkjet estão impulsionando a
impressão digital a novos pa-
tamares.

Muitos dos fornecedores
convencionais do setor gráfico
tem abandonado o barco ou
adotaram as novas tecnolo-
gias digitais. Mas sua herança
os tem levado a abordar estas
novas tecnologias com os pro-
cessos convencionais bus-
cando novos  horizontes. O
pensamento  criativo nunca foi
o objetivo; o objetivo era en-
contrar substitutos para as
tecnologias antiquadas, redu-
zindo  os químicos e o tempo
necessário para produzir as
pranchas de impressão. Efeti-
vamente, tem adotado as tec-

nologias digitais co-
mo forma de prote-
ger sua parte no vo-
lume de impressão
global, que está mi-
grando paulatina-
mente para as tec-
nologias digitais ,
com ou sem sua
participação.  

QUAL É, ENTÃO, O
SEGUIMENTO PARA A

IMPRESSÃO? 
A ampla distribuição des-

tes novos sistemas tem ajuda-
do o cliente a entender que os
ciclos tem deixado de ser um
problema. Os prazos de entre-
ga são mais ágeis e os resul-
tados que se obtem são de al-
ta qualidade. Não obstante,
há muitas empresas de seri-
grafia que não  adotaram mé-
todos de produção digital. Isso
é devido , principalmente,  ao
preço  do investimento em
equipamentos ou à falta de
conhecimento sobre o modelo
de negócio digital. Mas tudo
isso está mudando com o
crescente número de impres-
soras inkjet LED-UV planas
disponíveis no mercado. Ofe-
recem oportunidades quase
ilimitadas e leva menos tempo
para fazer tiradas curtas que o
tempo   necessário para criar
tramas usando as tecnologias
antigas.  Além disso, as tecno-
logias digitais  não requerem
químicas nocivas nem impli-
cam  limpezas entre os trabal-
hos.  Sim,  a qualidade e a ve-
locidade do processo digital
chegam a superar os da seri-
grafia; as quantidades de pe-
didos digitais seguem aumen-
tando, assim,  acreditamos
que o sinal de alarme para a
serigrafia é evidente, do mes-
mo modo que vem   sendo pa-

ra o offset.  Nenhuma destas
duas tecnologias desapare-
cerá por completo, mas sua
importância será reduzida
drasticamente. Os fornecedo-
res de serviços de impressão
que trabalham com estes seg-
mentos devem , sem dúvida,
dar um salto e investir em tec-
nologias digitais. É uma
questão de sobrevivência.    

Na Mimaki temos  conse-
guido produzir  uma solução
digital acessível , que pode
ajudar às empresas de seri-
grafia a migrar para a tecnolo-
gia digital. Nossa impressora
plana de pequeno formato,
com tamanho de 250 x 130
cm é a solução ideal para
substituir uma grande parte da
produção serigráfica. O uso
de uma impressora com todas
as cores não implica proble-
mas de registro e desaparece
a necessidade de rasterizar
uma lineatura de trama de 60
linhas. Temos até impressão
de tons contínuos com o mes-
mo tamanho da serigrafia. E,
não é só isto, também temos
conseguido eliminar toda a
química, de modo que os
operários tem um espaço de
trabalho limpo e sustentável.
Não há tinta no solo, não tem
que limpar telas, o espaço ne-
cessário para armazená-las
pode ser utilizado para outras
finalidades. Atualmente, é
possível imprimir sob baixa
demanda o que o cliente ne-
cessita. Sem complicações. 

MAS ISTO NÃO É TUDO

A boa notícia é  que
também é possível combinar
ambas as tecnologias com um
modelo híbrido, do mesmo
modo que ocorre no mundo
do offset. Imagine manter a
serigrafia para a pré-im-

pressão e o processo digital
para a impressão. Deste mo-
do economizaria tempo e din-
heiro. Um bom exemplo po-
dem ser os cartazes  para os
supermercados. O logotipo e
o fundo podem ser impressos
em grandes volumes median-
te serigrafia e pode sobre-im-
primir digitalmente com tinta
branca LED-UV para desta-
car os produtos em oferta na
semana. Desta maneira se
obtem a quantidade de carta-
zes exata sem a necessidade
de mudar as telas. Melhora
drasticamente o modelo de
custos e  encurta os ciclos.
As margens aumentam e
melhora a fidelidade dos
clientes. Além disse, tanto o
impressor como o cliente tem
a possibilidade de serem
mais criativos.

Graças às soluções digi-
tais planas atuais,  disponíveis
desde 70.000 euros , já não é
necessário esperar que che-
gue o momento adequado pa-
ra realizar o investimento digi-
tal. O momento é agora.

Estamos te animando a
seguir pensando grande e a
seguir buscando as pequenas
vantagens que podem inte-
grar seu negócio,  incorporan-
do a impressão plana digital.
Sem químicas, nem odores,
somente imprimindo  e geran-
do  benefícios. Além disso,
graças à produção híbrida que
combina ambas as tecnolo-
gias,  você poderá  seguir
aproveitando seu antigo in-
vestimento em serigrafia, am-
pliando sua vida útil ao mes-
mo tempo em que amplia a
sua oferta de serviços. Este é
um claro exemplo de que " O
todo é maior que a soma das
partes " .

Vamos criar...juntos.

Mike Horsten

Diretor de

marketing EMEA

Grandes e pequenos juntos: 

O todo é maior que a soma das partes
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M
imaki anuncia o

lançamento de uma

tinta nova, a Mimaki

LUS-350,  que é

uma tinta elástica única, idô-

nea para uma gama ampla de

aplicações termomoldadas . A

tinta é compatível com as im-

pressoras  Mimaki UJF-7151

plus  e JFX200-2513, será

ofertada em quatro cores,

branco e em cor transparente

muito especial. A tinta Mimaki

LUS-350  estica até 350% ao

ser aquecida a uma tempera-

tura entre 120ºC e 200ºC.

Quando a tinta termina  de es-

friar a uma temperatura am-

biente, recupera sua rigidez

original  ficando bem aderida

ao produto moldado , sem fis-

suras e sem lascas . As ima-

gens são impressas sobre su-

perfícies lisas com a ajuda de

um software especial e logo

se dá forma ao objeto median-

te vazio, termomoldagem ou

outras técnicas de moldagem.

HP Inc. apresenta a nova

série de impressoras HP La-

tex 500 e a impressora HP

Latex 1500, dirigidas a prove-

dores de serviços de im-

pressão média  e de grande

tamanho no campo de sinali-

zação e os expositores com

crescentes  volumes de im-

pressão. As novas impresso-

ras de 64 polegadas HP La-

tex 560 e 570 permitem gerir

uma grande variedade de tra-

balhos de impressão e picos de produção com uma baixa investimento inicial.

Entre as novas funções se incluem: um novo painel giratório sem pino e com

ajuste de inclinação automático para carregar as bobinas de até 55 kg em um mi-

nuto; velocidade de impressão de até 23 m2/h em modo interior; impressões alta-

mente saturadas utilizando novos modos para uma impressão mais brilhante com

50% mais de densidade de tinta; novo acessório de roda limpador para obter re-

sultados de alta qualidade em cartazes de baixo custo e vinil autoadesivo, etc.

A EFI anuncia a aquisição da Optitex,

empresa líder no mercado de software

3D. A tecnologia Optitex, associada às

impressoras digitais Reggiani da EFI am-

pliarão o ecossistema têxtil da EFI e aju-

darão os clientes a estabelecer novos

padrões para o tempo de chegada ao

mercado, produção sob demanda, custo-

benefício e automação na indústria têxtil.

Novas tintas elásticas da Mimaki

EFI aquire da Optitex

Xaar e Global Inkjet

Systems colaboram para

Xaar 5601
A Xaar anuncia sua co-

laboração com a Global Ink-

jet Systems (GIS) para for-

necer e vender componen-

tes eletrônicos de aciona-

mento e sistemas de forne-

cimento de tinta otimizados

para a família de cabeças

de impressão Xaar 5601,

lançada na drupa. 

A Xaar e a GIS trabalha-

ram estreitamente em con-

junto no desenvolvimento,

nos testes e na produção

desses componentes de sistemas padrão in-

dustriais. Otimizado para a família de cabeças

de impressão Xaar 5601, o Head Manage-

ment Card (HMC) e o sistema de fornecimen-

to de tinta revelam a totalidade dos recursos

da Xaar 5601, constituindo uma mais-valia pa-

ra os OEMs, eliminando sua necessidade de

efetuar desenvolvimentos internos demora-

dos, permitindo-os lançar seus produtos no

mercado mais rapidamente.

Novas impressoras látex 





A
s preocu-
p a ç õ e s
e c o n ó m i -
cas, as

ameaças tecnológi-
cas e as incertezas
do futuro contribuí-
ram para uma crise
de confiança na im-
pressão. Junte ex-
pectativas de mer-
cado e escolhas de
suportes em rápidas
mudanças e o resul-
tado será uma
indústria em dificul-
dades há vários anos. Mas a
reviravolta está em curso. A
impressão está a reinventar-
se de modo a tornar-se mais
vibrante que nunca, uma força
energética num mundo de co-
municações de múltiplos ca-
nais.

Os anos de instabilidade
obrigaram as gráficas a aper-
feiçoarem os seus sistemas, a
minimizarem os desperdícios
e a maximizarem a auto-
mação e a eficiência do pro-
cesso. A gestão otimizada do
processo e o fato de se base-
ar num recurso renovável tor-
nam a impressão num meio
altamente sustentável, para
além de eficaz. A maior cons-
ciência ambiental está a enco-
rajar os compradores de su-
portes mais preocupados com
o ambiente a recentrarem as
atenções na impressão.

DINÂMICA DIFÍCIL
As forças que moldam a

atual indústria da impressão, e
a sua sustentabilidade, são
complexas e muitas vezes
confusas para as gráficas e os
seus clientes. Os fatores in-
cluem suportes electrónicos,
inovação tecnológica, mode-
los comerciais de múltiplas
plataformas, regulamen-
tações ambientais, a econo-
mia mundial e um público ca-
da vez maior no setor móvel e

dos suportes intera-
tivos. A InMobi, pro-
gramadores de pla-
taformas de publici-
dade móveis, cal-
cula que os clientes
percam uns impres-
sionantes 37% do
seu tempo multimé-
dia com dispositi-
vos móveis. As
marcas mundiais
começam a explo-
rar esta realidade.
Mark Fellows da
McCann, uma

agência publicitária global, co-
laborou com a IKEA para a im-
pressão de gráficos especiais
em vez de códigos QR nos
catálogos IKEA, para que os
"conteúdos alargados sejam
acionados por leituras de pá-
gina de símbolos especiais."
Estas leituras com smartpho-
ne fazem a ligação aos websi-
tes da IKEA para obter mais
ideias de decoração da casa e
vendas complementares.

Mas as complexas opções
de novos suportes, a tecnolo-
gia digital, as implementações
e as expectativas ecológicas
podem gerar incertezas no
mercado. Para muitas gráfi-
cas, as decisões de investi-
mento neste tipo de ambiente
podem ser arriscadas, pelo
que estão cuidadosamente a
explorar novas formas de fa-
zer negócio, adotando as fe-
rramentas digitais para dar
resposta às necessidades dos
clientes, em constante mu-
dança. As gráficas de sucesso
estão a reformular as suas
empresas no sentido de aju-
darem os clientes a tirar pro-
veito dos canais e a alinharem
os objetivos comerciais e am-
bientais.

PREOCUPAÇÃO DE TODOS
As respostas originais de

curto prazo a uma consciência
ambiental super mediática

não são suficientes para fazer
a diferença. A sustentabilida-
de é uma preocupação econó-
mica global e essencial, que
requer enormes recursos para
resolver. 

A Affermative Investment
Management é a primeira em-
presa do mundo dedicada à
gestão das obrigações ecoló-
gicas. O grupo de empresas a
combater as mudanças climá-
ticas e a reduzir o impacto am-
biental está a crescer. Desde
a UNFCCC e a ISO até à Sus-
tainable Green Printing Part-
nership nos EUA, mas um
conjunto de projetos ambien-
tais locais de menor di-
mensão, começa a perceber-
se que a gestão ambiental é
uma responsabilidade de to-
dos e uma necessidade do
planeta.

IMPRIMIR EM TODA A PARTE E

EM QUALQUER LUGAR

A sustentabilidade am-
biental não é fácil de resolver,
mas a indústria da impressão
pode fazer a diferença. É sus-
tentável não só por utilizar re-
cursos renováveis. O colapso
dos mercados de impressão
tradicionais obrigou a uma
consolidação e a uma rein-
venção generalizadas. As grá-
ficas automatizaram e otimiza-
ram os processos, reduzindo
desperdícios e o excesso de

emissões. Em todos os seto-
res e localizações geográfi-
cas, a sobrevivência obrigou a
uma produção limpa e eficien-
te, baseada na automação e
na normalização. As normas
da indústria, como a série ISO
12647, surgiram para apoiar o
controlo de processos e a pro-
dução baseada em dados, re-
sultando num menor número
de resíduos. A produção au-
tomática e normalizada faz a
gestão da qualidade da cor e
do consumo de tinta nos subs-
tratos e para a produção digi-
tal. Graças à tecnologia, às
normas e às competências da
gráfica, os compradores de
suportes podem confiar na
precisão das cores em todas
as iterações, desde envoltó-
rios e faixas para edifícios até
rótulos e embalagens para
produtos. E este nível de efi-
ciência minimiza as emissões
e os desperdícios, melhoran-
do a sustentabilidade ambien-
tal, bem como a comercial.

EMBALAGENS E RÓTULOS NA
LINHA DA FRENTE

As embalagens e os rótu-
los são, talvez, a nossa expe-
riência de impressão partilha-
da mais comum. 

A Organização Europeia
para a Embalagem e o Am-
biente diz que a "embalagem
precisa de ser capaz de cumprir
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o seu papel facilitador numa
economia circular através da
otimização do uso de recur-
sos, da minimização dos des-
perdícios e da valorização do
produto e da economia." As
gráficas fazem os seus inves-
timentos a pensar na susten-
tabilidade. 

A qualidade da cor comu-
nica os valores dos proprietá-
rios das marcas, bem como as
suas mensagens ambientais e
de sustentabilidade. A veloci-
dade é essencial na embala-
gem e na produção de rótulos
para produtos de consumo. A
SmileyColor, um grupo ameri-
cano de consultoria no setor
da produção de embalagens,
afirma que o atraso diário na
colocação do produto nas pra-
teleiras representa para a
marca um custo de 100.000
dólares, pelo que a eficiência
e o controlo do processo são
vitais. O equilíbrio entre a ver-
tente económica de obtenção
de grandes receitas e o im-
pacto ambiental gerido e o
controlo de desperdícios é de-
licado.

TUDO TEM CONSEQUÊNCIAS

Apesar da escala e da difi-
culdade em conseguir este
equilíbrio subtil, a indústria da
embalagem está a responder.
Um exemplo ambicioso é a
Carlsberg Circular Community
(CCC). Entre outras ativida-
des, este grupo constituído

pela Carlsberg e por fornece-
dores mundiais está a desen-
volver materiais de embala-
gem otimizados para a recicla-
gem e a reutilização. A Garra-
fa de fibra ecológica, biode-
gradável e de base ecológica,
está em processo de desen-
volvimento e será feita princi-
palmente à base de fibra de
madeira de fonte sustentável.

A Garrafa de fibra ecológi-
ca também pode representar
uma oportunidade para as
gráficas de embalagens ino-
vadoras: "neste momento,
não temos parceiros relacio-
nados com a impressão na
CCC, no entanto, não esta-
mos de forma alguma a rejei-
tar a inclusão desse tipo de
parceiros."

DINHEIRO E A LEI
O investimento em alterna-

tivas sustentáveis constitui
uma crescente preocupação
para os governos e os investi-
dores, bem como para os
compradores de suportes.
Stephen Fitzgerald é igual-
mente membro da direção
que gere os fundos soberanos
da Austrália, criados para ga-
rantir o financiamento total
das obrigações pensionistas
do governo federal. Ele disse
que "os governos precisam de
acreditar que existem coisas
que devíamos estar a fazer
para proteger o ambiente (por-
que) é um problema partilha-

do, mas, na realidade, é assu-
mir a responsabilidade e agir
que realmente faz a dife-
rença."

É complexo, mas começa
a ver-se uma luz ao fundo do
túnel. Segundo a McKinsey,
uma empresa de consultoria,
a sustentabilidade é um pro-
blema de gestão permanente
para 70% dos CEO. Freddie
Woolfe, diretor associado para
a participação empresarial na
Hermes Investment Manage-
ment, quer que "as empresas
iniciem compromissos fortes
no combate à desflorestação,
eliminando as práticas de silvi-
cultura não sustentáveis das
respetivas cadeias de distri-
buição." Fitzgerald afirma "a
nossa obrigação é o retorno,
mas existe um componente
ESG (Ambiental, Social e de
Governação) naquilo que fa-
zemos."

O controle das emissões
para o ar, a água e a terra, e
as regulamentações químicas
afetam todas as indústrias, in-
cluindo a impressão. Os EUA
estão a ser mais rigorosos nas
leis ecológicas em muitos es-
tados; a nível federal, estão a
centrar as atenções nos gera-
dores de energia. Na China,
está em curso uma legislação
ambiental mais rigorosa, mas
a inconsistência mina a legis-
lação global. Fitzgerald expli-
ca, "este não é um fator impul-
sionador na Austrália, mas na

Alemanha e na Escandinávia
é." Os mercados também são
inconsistentes. O Dr. Steele
afirma "a sustentabilidade é
de interesses variados para a
nossa base de clientes: al-
guns veem-na como uma par-
te importante do seu processo
de seleção e auditoria, outros
simplesmente não estão inte-
ressados." Ele acrescenta que
"o mercado não nos levou a
adotar qualquer sistema de
gestão ambiental em particu-
lar, pelo que gerimos ativa-
mente a nossa consciência da
legislação através de recursos
online."

A diferentes níveis e em di-
ferentes localizações geográ-
ficas, as regulamentações
restringem a composição dos
substratos, das tintas e dos
consumíveis de impressão,
para além de controlarem a
gestão de desperdícios. No
Reino Unido, as empresas
que trabalhem com embala-
gens que totalizem um peso
superior a 50 toneladas por
ano são obrigadas a recupe-
rar e a reciclar os desperdícios
de embalagem. Também aí, e
noutros locais, as gráficas
que utilizem produtos quími-
cos na tinta com elevado nível
de compostos orgânicos volá-
teis (VOC) deverão cumprir
regras com diferentes níveis
de restrição para proteção da
saúde e da segurança, bem
como para evitar a poluição. 
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Os fabricantes de tinta são

obrigados a cumprir diversas

regras químicas, especial-

mente no que diz respeito a

tintas de embalagem para

produtos perecíveis.  As tin-

tas de baixa migração são

críticas, mas as receitas não

deverão comprometer o ma-

terial em que são impressas

ou o conteúdo da embala-

gem.

PRÁTICA STANDARD
O Relatório ISO 17098,

relativo a substâncias e ma-

teriais que podem impedir a

reciclagem, representa uma

das muitas ferramentas

úteis. São normas como a

ISO 14001 (Sistemas de

gestão ambiental) e a ISO

16759 (Cálculo das

emissões de carbono da im-

pressão) que ajudam as grá-

ficas a apoiarem os compro-

missos ambientais públicos

dos clientes, que podem ser

ambiciosos. A Kingfisher, um

conglomerado no setor do

multi-retalho, pretende "ma-

deira e papel de origem

100% responsável em todas

as suas operações até

2020," segundo Jamie Law-

rence, consultor sénior para

a sustentabilidade. A Kingfis-

her pretende que seja cum-

prida a legislação ambiental,

como a US Lacey Act, a Re-

gulamentação da União Eu-

ropeia relativa à madeira e

restrições a substâncias peri-

gosas II, para além de outras

regras consoante forem sur-

gindo.

Mas nada muda se os

clientes não acompanharem

os objetivos de sustentabili-

dade. Os proprietários de

marcas podem incentivar

uma menor dependência de

materiais primários, resultan-

do numa inovação nos subs-

tratos dos rótulos e nos pro-

cessos de impressão.  Mas o

mercado e a economia in-

centivam à sustentabilidade

na impressão, pelo que o

maior desafio para a susten-

tabilidade da impressão é a

relação entre as prioridades

comerciais, práticas e de

sustentabilidade.

Este dinâmica influencia e

faz a ligação entre todos os

aspetos das cadeias de dis-

tribuição dos suportes de im-

pressão, requerendo moti-

vação e recursos. A gestão

do impacto ambiental da im-

pressão obriga a um compro-

misso com os objetivos co-

merciais, práticos e de sus-

tentabilidade, bem como a

respetiva articulação clara.

A forma como as gráficas

equilibram estes interesses é

subjetiva. Deverão ser capa-

zes de fabricar os produtos

numa estrutura ambiental co-

esa e de serem rentáveis. O

desenvolvimento de políticas

e de modelos de produção

sustentáveis constitui um

enorme desafio para as ca-

deias de distribuição de su-

portes de impressão. Mas é

um que todos os elementos

das cadeias de distribuição

de suportes de impressão

podem aceitar.
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D
epois da pesquisa que apon-
tou o crescimento do merca-
do de papelão ondulado em
mais de 4% ao ano nos pró-

ximos cinco anos, a EFI fez um webi-
nar "Soluções EFI para a indústria de
Papelão Ondulado", em maio.

Com o objetivo de fornecer infor-
mações e esclarecer dúvidas do mer-
cado de papelão ondulado, a EFI pro-
moverá este encontro de uma hora,
via internet, com o especialista técni-
co do software CTI para a América

Latina, Luis Ramirez, e a gerente de
vendas de Software, Luciana Alves,
em que serão apresentadas as so-
luções da empresa que impulsionam
os negócios nesse setor. 

Incentivada pelo consumo via in-
ternet, a busca por embalagens flexí-
veis, resistentes e criativas aumen-
tou, bem como o mercado de alimen-
tos processados. Em função deste
crescimento, o mercado de embala-
gens de papelão ondulado nunca vi-
veu um momento tão promissor.

XXXVI Convenção e

Exposição

Internacional

ACCCSA 

A Convenção e Exposição Internacio-
nal ACCCSA, de 24 a 26 de agosto,  o
evento será realizado no Salón Gran Te-
quila, localizado no Hotel Presidente Inter-
continental, em Guadalajara (México).

A ACCCSA é uma associação de pa-
pelão ondulado do Caribe, Centro América
e América do Sul. Organizada pela ACCC-
SA, a Convenção e Exposição ACCCSA é
reconhecida no mercado de papelão on-
dulado por promover variadas conferên-
cias e mesas de debate, que reúnem em-
presas e profissionais de diversos países
para o compartilhamento de dicas e expe-
riências. 

Nela, EFI apresenta suas soluções de-
senvolvidas especificamente para o seg-
mento de papelão ondulado, como o EFI
CTI, software para programação e pro-
dução de papelão ondulado, que otimiza a
utilização de recursos e aumenta a produ-
tividade das empresas do ramo de emba-
lagens. O CTI faz parte do novo Corruga-
ted Packaging Suíte, pacote completo de
soluções EFI criado para otimizar os fluxos
de trabalho deste segmento, lançado du-
rante a drupa 2016.

Com foco na automação completa da
produção, a EFI tem hoje no seu portfólio
soluções voltadas para a fabricação com-
pleta de papelão ondulado, para fluxos de
trabalho de impressão em fábricas de cai-
xas, alimentadores ou fábricas de folhas. 

Ainda parte do Corrugated Packaging
Suíte, a EFI também apresentou durante a
drupa a nova EFI Nozomi C18000, impres-
sora exclusiva para papelão ondulado,
com tecnologia LED e single-pass, que po-
de atingir velocidade de impressão de até
75 metros por minuto, cura eco-friendly e
impressões 100% recicláveis.

Adquirida em 2015 pela EFI, a Corru-
gated Technologies Inc (CTI) é líder no for-
necimento de softwares de execução de
manufatura para o mercado de embala-
gem de papelão. Hoje, a empresa faz par-
te da unidade de negócios Productivity
Software, da EFI. 

Soluções para a indústria de

Papelão Ondulado 

A Sertha Brindes, empresa
brasileira com mais de 20 anos de
experiência em marketing promo-
cional e personalização, lançou
uma nova versão de sua máquina
a VICM-19 Plus, voltada para per-
sonalização de brindes. 

Única no mercado com esse ti-
po de medição de temperatura, a
VICM-19 Plus tem maior qualida-
de de gravação e permite otimi-
zação da produção, além de
também ser a única dentro das
normas de segurança NR10 e
NR12. 

A VICM-19 e a VICM-19 Plus
foram desenvolvidas e patentea-

das por Sergio Gotti, fundador da
Sertha e são uma ótima oportuni-
dade para quem deseja empreen-
der e ter o próprio negócio com bai-
xo investimento para atender fes-
tas e eventos corporativos, produ-
zindo lembranças, convites e brin-
des no segmento de foto produto.
Um dos maiores diferenciais da
empresa é o fato de também fabri-
car os brindes para serem perso-
nalizados, o papel especial e ofere-
cer treinamento para ensinar a
usar o equipamento, conferindo to-
da a estrutura e know how para
quem quer começar a produzir em
casa ou em um pequeno espaço. 

Na drupa 2016, a
X-Rite e a sua em-
presa irmã Esko tive-
ram em exposição
um leque de so-
luções de cor e de
fluxo de trabalho que
ajudam as gráficas e
os conversores a
conseguirem uma

transição bem suce-
dida para uma gama
de cores alargada ou
a impressão de pale-
te fixa. As gráficas de
embalagens em pro-
cesso de transição
para uma impressão
de gama de cores
alargada conseguem

igualar um leque mui-
to mais vasto de co-
res das marcas que
as que conseguiriam
igualar com um pro-
cesso quadricromáti-
co utilizando um pro-
cesso de impressão
de sete cores mais
eficiente.

Nova máquina VICM-19 Plus 

Drupa

Solução de gama de cores alargada 

para conversores
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IMPULSOS DECISIVOS PARA A INDÚSTRIA DE

IMPRESSÃO MUNDIAL

A atmosfera na  Drupa 2016, maior e

mais importante feira do mundo para so-

luções de impressão e crossmedia, dificil-

mente pode ser superada: o clima de in-

vestimento foi extremamente bom e ultra-

passou em muito todas as expectativas.

Quando a  feira de 11 dias chegou ao fim

, os 1.837 expositores de 54 países rela-

taram , por unanimidade, que fizeram  ex-

celentes negócios, contatos  muito  e  saí-

ram com um espírito positivo para a indús-

tria de impressão global. O reposiciona-

mento da Drupa e seu para os  temas do

futuro,  com forte potencial de crescimen-

to , como a impressão  3 D, impressão

funcional ou  impressão de embalagens,

foi um grande atrativo. Seja publicação,

comércio,    embalagem ou  impressão di-

gital-  a tecnologia de impressão oferece

soluções adequadas para todas essas

aplicações, assim como a abertura de no-

vas linhas de negócios " A indústria de im-

pressão é constantemente reinventada

por si mesma e oferece uma riqueza de

facetas de alto potencial. Isto  é precisa-

mente o que a Drupa 2016  demonstrou

ser. Fomos capazes de comprovar  uma

indústria altamente inovadora nas  19 sa-

las de exposição".

TOMADA DE DECISÕES E GASTO DE CAPITAL

260.000 visitantes de 188  países e

1.900 periodistas de 74 países viajaram a

Dusseldorf para ver de perto as inovações

tecnológicas , os novos acontecimentos  e

novas linhas de negócio. Aproximada-

mente 75% dos visitantes foram  de exe-

cutivos  com alto poder na tomada de de-

cisões e capacidade  de decisão quanto

aos gastos de capital de suas empresas.

Outros indicadores obtidos na pesquisa

demonstram que a drupa é um comércio

justo e sem defeitos, uma plataforma B2B

para as decisões de negócio: 

l 54% dos visitantes chegou à drupa de

2016 com intenção  concreta de investir;

l 29% deu ordens de compra durante a

drupa

l 30% estão planejando fazer seus pedi-

dos depois da drupa

l 60% encontraram novos provedores

em drupa

"Os clientes, com poucas exceções, já

não vem com grandes delegações ou  co-

mo parte de um passeio da empresa na

Drupa. São mais os altos executivos que

viajam a Dusseldorf -  vieram  visitantes

de 188 países", esclarece  Werner Mat-

hias Dornscheidt, presidente da Messe

Dusseldorf GmbH.

DRUPA 2016, A FEIRA MUNDIAL NÚMERO 1

Com 76% de visitantes internacionais ,

com  16% a mais  do que a de 04 anos

atrás. Esta cifra pode ser atribuída aos vi-

sitantes asiáticos: 17% dos visitantes ex-

trangeiros  vieram deste continente (em

2012, eram 13,6%). A índia representou a

maior proporção, 5%, seguida da China

com 3%. Os principais países europeus

foram Itália, França, os Paíse Baixos e o

Reino Unido.  " Isto significa que a Drupa

melhorou sua importâncias no mercado

mundial e ainda mais sua qualificação in-

ternacional. 

EVENTOS SECUNDÁRIOS

Alta demanda em três pilares: drupa

cube, drupa innovation park, FAB +   im-

pressão 3 D, embalagem ponto de conta-

to, assim como impressão eletrônica e

suas soluções. Cada um dos visitantes da

drupa  estavam interessados nos eventos

especiais e suas diferentes salas de con-

ferências. Drupa cube, o endereço do

evento e o congresso foram visitados  por

3.500 pessoas. Em particular, foram alta-

mente procurados  Frans Johansson (fun-

dador e CEO do Grupo Medici); Silas

Amos  (fundador da Silas Amos Ltda Pen-

samiento Diseno) e Shane Wall (diretor de

tecnologia da HP e diretor global da HP

Labs). O Dia Criativo, organizado por

Messe Dusseldorf  em cooperação com

W & V, foi direcionado aos vendedores e

trabalhadores criativos. As sessões de ní-

vel C, especificamente dirigidas aos exe-

cutivos também  ficou lotada. 

Uma resposta muito positiva  teve o

parque de inovação drupa que se centrou

nos modelos de negócios inovadores,

além das inovações tecnológicas dos ex-

positores. Foram exibidas aplicações para

o mercado Realidade Aumentada e

também  foram apresentados exemplos

de êxitos de campanhas multicanal. 

Como foi anunciado, na  metade da

celebração da drupa, o evento  voltará a

ser realizado a cada 4 anos, ou seja,  a

próxima drupa ocorrerá de 23 de junho a

3 de julho de 2020.

Drupa 2016 é sucesso novamente:

excelentes negócios celebrados em um clima de investimentos
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A
Afeigraf
( A s s o -
c i a ç ã o
d o s

Agentes de For-
necedores de
Equipamentos e
Insumos para a
Indústria Gráfi-
ca) e a Abigraf
(Associação Bra-
sileira da Indús-
tria Gráfica) promoveram durante a drupa
2016, na Alemanha, o Brazilian Day.

O encontro apresentou o cenário e as di-
versas possibilidades de investimento pre-
sentes no mercado brasileiro. Profissionais
de imprensa e da indústria gráfica de toda a
América Latina lotaram a sala onde o evento
aconteceu para acompanhar um conteúdo
que focou a força de um setor em desenvolvi-
mento e a confiança que as entidades do se-
tor possuem no constante avanço do merca-
do brasileiro.

O Brazilian Day teve início com a embai-
xadora brasileira na Alemanha, Maria Luiza
Ribeiro Viotti, com o tema "Brasil: um merca-
do com 200 milhões de consumidores". A re-
presentante brasileira na Alemanha passou
um valioso panorama das relações entre os
dois países, o trabalho conduzido pelas em-
baixadas com o objetivo de promover o nome
do Brasil pelo mundo e dados que podem aju-
dar os empresários a voltarem seus investi-
mentos para o país.

Em seguida, Claus Bolza-Schünemann,
presidente da KBA e do board da drupa, falou
em sua mensagem aos presentes sobre a im-
portância que o Brasil e a América Latina pos-

suem para o
mercado gráfico,
a presença bra-
sileira na feira,
além de dados
sobre o mercado
e sobre a drupa
2016.

O presidente
da Afeigraf,
Eduardo Sousa,
destacou em

seu pronunciamento o intenso trabalho da en-
tidade em promover os interesses das empre-
sas que fazem parte da indústria gráfica na-
cional e as vastas oportunidades oferecidas
pelas feiras de negócio no Brasil, frisando a
força da ExpoPrint Latin America e da Expo-
Print Digital para o mercado de impressão da
América Latina.

Representando a Abigraf e a Conlatingraf
(Confederação das Indústria de Impressão da
América Latina), Fabio Arruda Mortara detal-
hou a situação atual da indústria gráfica bra-
sileira e latinoamericana, onde podem ser en-
contradas possibilidades de investimento,
além de transmitir o quadro econômico do
Brasil, mostrando que o país segue como um
ator fundamental no cenário global e atrativo
para investidores estrangeiros.

O Brazilian Day contou ainda com Eliza-
beth de Carvalhaes, presidente executiva da
IBÁ - Indústria Brasileira de Árvores, que ex-
plicou que o Brasil é reconhecido como um
dos países com a melhor capacidade para
plantar árvores, desenvolver novas tecnolo-
gias e assim colaborar para o meio ambiente,
frisando a alta qualidade do papel produzido
no país.

Drupa,

ciclo de 

4 anos
A feira número 1 de

soluções de impressão e
crossmedia  ocorrerá  em
Dusseldorf,  de 23 de jun-
ho  a 3 de julho de 2020

A maior e mais impor-
tante feira do mundo  de
soluções de impressão e
crossmedia será realiza-
da  novamente  daqui a 4
anos, , em Dusseldorf,
Alemanha, nos dias 23 de
junho a 03 de julho de
2020. Com esta decisão
Messe Dusseldorf está
respondendo às inúmeras
demandas  pela expressi-
va  exibição de   exposito-
res: " A Drupa atual se
destaca por suas ofertas
de negócios e atmosfera
positiva; esta é uma coisa
perfeitamente clara" . 

A alteração das datas
da Drupa 2016, seu enfo-
que em temas futuros, as-
sim como a menor du-
ração, de onze dias,  de-
monstra que as decisões
foram tomadas correta-
mente, pois até 10 de jun-
ho havia 1.837 exposito-
res de 54 países , que
mostraram suas ino-
vações e aplicações em
soluções de impressão e
crossmedia , nas 19 salas
de exposição em  Dussel-
dorf.

Aprox imadamente
200.000 visitantes, de 183
países visitaram a maior
feira desde o primiro dia
do evento. O percentual
de visitantes de todo o
mundo também foi extre-
mamente alto, sendo que
78% vieram de fora da
Alemanha.

Brazilian Day apresenta na drupa 2016

a força da indústria gráfica brasileira



Novo site
Brasil

www.alborum.com

Novo site
Brasil
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A
Kodak di-

vulgou da-

dos sobre

sua partici-

pação bem sucedi-

da na drupa 2016,

durante a qual atin-

giu sua meta de

vendas no dia 7, oi-

tavo dia do evento -

ao final, a compan-

hia computou

181% da meta. 

Durante os 11

dias de drupa, cen-

tenas de clientes

de todos os cantos

do planeta visita-

ram o stand da Ko-

dak e conferiram

de perto as tecnologias inovadoras apresentadas pela empresa.

A Kodak também mostrou na drupa 2016 o papel do futuro das

tecnologias no segmento gráfico, incluindo aplicações para im-

pressão 3D, que rapidamente transforma arquivos tridimensionais

em objetos. Destacou, ainda, sua tecnologia e pesquisa para a

área de ciência antimicrobiótica, ilustrada pela camisa polo usada

pelos seus colaboradores ao longo do show. 

PARCERIAS

Com a Landa Digital Printing, anunciou uma aliança global e es-

tratégica para oferecer ferramentas automatizadas de workflow à

impressora Nanographic para aplicações comerciais. Já com a Ko-

mori, foi anunciada uma parceria estratégica para uma integração

entre o sistema Komori KP-Connect (K-Station 4) e o KODAK PRI-

NERGY Workflow. 

Anunciou, ainda, parcerias com a Konica Minolta, Ricoh, Matti

Technology e manroland web systems. 

A bizhub PRESS C71hc foi

um dos equipamentos premia-

dos pelo EDP Awards 2016, pre-

miação criada pela indústria grá-

fica europeia  para o segmento

digital.

O EDP (European Digital

Press Association) é uma organi-

zação de revistas europeias cujo

conteúdo editorial gira em torno de

produtos e tecnologias para im-

pressão digital. A cerimônia de en-

trega do prêmio foi realizada no

dia 1º de junho, durante a Drupa

2016

Kodak demonstra liderança e inovação na drupa 2016

A Komori e a Kodak anunciaram uma parceria es-

tratégica para o desenvolvimento de uma aplicação con-

junta que reúne as soluções de workflow de ambas as

empresas: o sistema de controle de tarefas Komori KP-

Connect (K-Station 4) e o KODAK PRINERGY Workflow.

Por meio dessa integração, tanto Kodak quanto Komori

poderão ampliar a automação dos processos para seus

respectivos clientes.

Automatizando a comunicação entre o KP-Connect

(K-Station 4) e o PRINERGY, usuários das impressoras

offset e digitais da Komori poderão obter uma poderosa

solução de produção com automatização de operações

de pré-impressão. Essa nova combinação entre pré-im-

pressão e produção trará experiências únicas, como re-

dução do tempo de serviço, redução de erros e capaci-

dade de atender aos pedidos mais rapidamente, abrindo

assim novas oportunidades para trabalhos em baixas ti-

ragens ou que necessitem de troca muito rápidas entre a

finalização de uma impressão e o início de outra. 

Kodak e Komori anunciam
parceria estratégica

bizhub

PRESS

C71hc é

premiada

no EDP

Awards

2016
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Durst
Focando na impressão di-

gital de rótulos e etiquetas, a

Durst anunciou a ampliação

da família Tau na Drupa

2016 com o lançamento da

Tau 330E, que incorpora tec-

nologia de tinta pigmentada e

oferece alta produtividade a

um custo bastante competiti-

vo para a produção de rótu-

los e etiquetas.  Indicada pa-

ra pequenas e meias empre-

sas do segmento Label, pode

trabalhar com até 5 cores

(CMYK, mais branco), tem

velocidade de 48 metros line-

ares/minuto e resolução de

720x360 dpi. 

A
EFI apresentou a

oferta do setor em

produtos de fluxo de

trabalho e de im-

pressão de produção digital.

Tecnologias essas desenvol-

vidas com o único propósito

de auxiliar os clientes a incre-

mentar seu sucesso com au-

tomação racionalizada de al-

ta eficiência e qualidade e

com um custo total de pro-

priedade (TCO) competitivo. 

A exposição da EFI na

Drupa conta com o lança-

mento mundial de diversas

novas plataformas e produ-

tos:

l Um produto que tem co-

mo base a mais nova plata-

forma de jato de tinta de pas-

sagem única Nozomi, a EFI

Nozomi C18000, é uma im-

pressora inovadora a jato de

tinta LED, com altíssima velo-

cidade e de passagem única,

voltada para embalagens co-

rrugadas, que apresenta 1,8

m de largura e utiliza uma

tecnologia que tem a capaci-

dade de alterar para sempre

os mercados de impressão

sob demanda em corruga-

dos, de impressão em emba-

lagens de papel e displays e

outros mercados.

l A EFI AquaEndure,

uma tecnologia revolucioná-

ria de jato de tinta à base de

água, altamente versátil e

ecológica, que será utilizada

por diversas plataformas e

segmentos da EFI no futuro.

l A nova plataforma de

front-end digital (DFE) EFI

Fiery XB, uma tecnologia de

servidores blade escalável e

de alto volume para a nova

geração de impressoras a ja-

to de tinta de altíssima veloci-

dade.

l O Fiery Navigator, uma

plataforma de gerenciamento

de impressão digital na nu-

vem para impressoras digi-

tais de produção Fiery Dri-

ven.

l O EFI Corrugated Pac-

kaging Suite e o EFI Publica-

tion Suite, os dois mais re-

centes e abrangentes Pro-

ductivity Suites que disponibi-

lizam sistemas de fluxos de

trabalho certificados, prontos

para usar, com foco na auto-

mação completa da pro-

dução. 

Parceiras desde 2015, a EFI anunciou que estendeu a par-

ceria com a brasileira Serilon, para a  comercialização da linha

italiana de equipamentos EFI Reggiani. 

Fundada em Londrina, a maior distribuidora brasileira de

equipamentos de comunicação, com mais de 30 unidades de

negócios no país, tem reconhecimento nacional pelo atendi-

mento ágil e de qualidade. 

Adquirida pela EFI em 2015, a linha Reggiani já ganhou re-

conhecimento internacional entre os clientes com um portfolio

abrangente voltado para impressão em tecido. Com foco nos

setores de moda e decoração, a Reggiani se destaca pela ver-

satilidade e alta qualidade, incluindo tecnologias originais de

serigrafia rotativa e tintas de impressão têxtil a jato de tinta.  

No Brasil, a linha já foi apresentada ao público brasileiro,

com demonstrações ao vivo da impressora EFI Reggiani Re-

NOIR NEXT, na Fespa Brasil e Expoprint Digital, que aconte-

ceram no mês de março. Esse equipamento é a primeira má-

quina de entrada industrial sem esteira, que suporta im-

pressão digital em substratos de até 1,80m de largura, com tin-

tas ecológicas à base de água, para impressão em tecido. 

Plataformas de impressão digital da EFI a na Drupa 

Serilon passa a distribuir a linha EFI
Reggiani de impressoras têxteis no Brasil
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Empresa Multidruk adquiriu o

seu segundo sistema Flexcel NX 
A Kodak anunciou que, durante a drupa 2016, alcançou

uma importante marca mundial para sua tecnologia Flexo Ko-

dak Flexcel NX, que, durante o evento, chegou à sua ordem

de pedido número 500. 

O negócio foi fechado com a empresa polonesa Multidruk,

uma convertedora que está ampliando seus serviços pela Eu-

ropa e que esteve presente na drupa para fechar a aquisição

de seu segundo sistema Flexcel NX - no caso, um modelo

Flexcel NX Wide, que irá operar como complemento ao siste-

ma de médio formato que foi comprado em 2012, também du-

rante a drupa. 

O
JK Group anunciou que integrou oficialmente a lista de

fabricantes de tintas aprovados pela Nike através da sua

marca Kiian Digital. A Digistar HI-PRO série da Kiian Di-

gital juntou-se à Lista de Substâncias Restritas da Nike

(em inglês, Restricted Substance List - RSL) na sequência da con-

formidade com os rigorosos regulamentos da marca global de ma-

terial desportivo, com o objetivo de cumprir ou mesmo exceder os

requisitos legais a nível mundial e recebeu licença da Nike Inc. pa-

ra ser utilizada na sua substancial cadeia de fornecedores.
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Digistar HI-PRO na Lista de

Substâncias Restritas da Nike
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Novas formas de entender o negócio Novas formas de entender o negócio 
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O renascimento de sua empresa gráfica

V Jornada tecnica Luso espanhola
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