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A
SAi anunciou o lança-

mento do Flexi 19, uma

atualização mais pode-

rosa e rica em recursos

de seu software de produção

de sinalizações emblemáticas,

projetada para atender ao de-

sign exigente para desafios de

produção de fornecedores de

impressão de sinalização e de

grande formato.

O Flexi 19 cheio de recursos

tem como parte central um mecanismo

RIP de 64 bits mais rápido e de maior de-

sempenho. Graças a um aumento de mais

de 30% na velocidade, a nova solução ofe-

rece um impulso significativamente maior

para melhorar os recursos de produção

para empresas de impressão de sinali-

zação e display e de grande formato.

Pela 7º vez consecutiva, a APIGRAF

convidou  diversos comercializadores

constantes do portal da ERSE a apresen-

tarem propostas para a aquisição de ener-

gia em grupo, tendo por base os consu-

mos das empresas das indústrias gráficas

e transformadoras do papel associadas

que integraram o anterior processo. 

Nesta sétima edição a melhor propos-

ta apresentada para o fornecimento a 12

meses foi a da ENDESA, que reúne  as

melhores condições para o universo em

causa.

As empresas associadas aderentes

vão assim poder beneficiar uma vez mais

das  condições preferenciais no preço da

energia negociadas pela APIGRAF, na

BTE (Baixa Tensão Especial) e na MT

(Média Tensão).

"As empresas que em cada edição re-

novam o seu interesse nesta iniciativa,

aderindo à aquisição de energia em gru-

po, comprovam de forma muito prática

uma das muitas vantagens do associati-

vismo", refere Teresa Borba, Diretora-ge-

ral da APIGRAF. 

A OKI Pro8432WT, impressora de

suportes de transferência com toner

branco, recebeu uma atualização, pas-

sando a permitir alternar entre toner

branco e preto. A nova tecnologia de to-

ner intermutável da OKI vem desta for-

ma expandir a oferta de serviços das lo-

jas de impressão, com a possibilidade

de imprimir em preto sólido sobre peças

de vestuário, têxteis e outros materiais

de cores claras.

A SAi lança software de produção

de sinalização Flexi mais potente

Robert Pulford
A Domino

Printing Sciences

nomeia 

um novo CEO
Robert Pulford, anterior

Diretor-Geral da Divisão de

Soluções de Impressão Digital

da Domino, foi nomeado para

assumir o cargo de CEO.

Depois de 22 anos de sucesso

na Domino Printing Sciences,

que incluiu a venda da empresa

à Brother Industries em 2015, o

CEO Nigel Bond, de 61 anos,

passou Pulford, no final de

março de 2019, a pasta da sua

gestão no seguimento da sua

reforma. 

Endesa é a nova fornecedora do grupo

APIGRAF

Impressão por transfer em fundos

brancos e escuros 



Com vista à melhoria contínua, a uma

maior eficiência e ao aumento da produti-

vidade e competitividade das empresas

associadas, a Apigraf leva a cabo mais

uma ação prática na área da produtivida-

de a realizar na empresa, com os objeti-

vos de calcular o rendimento global dos

equipamentos, identificando as principais

perdas operacionais sendo os destinatá-

rios as empresas onde a velocidade da

produção seja comandada pela velocida-

de do equipamento.

Onda Grafe com dois certificações

A Onda Grafe, empresa com se-

de em Loures, comemorou recente-

mente a obtenção das certificações

ISO 9001 (qualidade) e FSC (garan-

tia de que o papel utilizado provém de

florestas geridas responsavelmente)

nas suas instalações, tendo sido has-

teadas as respetivas bandeiras.

Operacionalizar o rendimento global do equipamento

De facto, no nosso país, o índice de produtividade do trabal-

ho por hora era de 68,1 % (UE28=100), em 1995, tendo bai-

xado, no ano de 2017, para 66,0%*.

(*Fontes/Entidades: Eurostat / Institutos Nacionais de Es-
tatística, PORDATA).
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Akihiro Fujii
Presidente da Screen Europe

Screen Europe

anuncia a nome-

ação de Akihiro Fu-

jii como seu novo

presidente, substi-

tuindo Takanori

Kakita, que assu-

miu o cargo de pre-

sidente da Graphic

Arts Company e

agora ficará basea-

do no escritório

central de Kyoto,

no Japão.

Takanori Kakita

está no comando

em Amstelveen, na

Holanda, nos últimos quatro anos e, sob sua lide-

rança, a Screen Europe foi fortalecida. Durante esse

período, a empresa experimentou crescimento em to-

das as áreas de seus negócios, mas particularmente

no fornecimento de equipamentos de jato de tinta di-

gital.

Gráfica: Uma indústria 

em Transformação

por Hamilton Terni Costa
Neste livro, Hamilton, com base em todo o seu conhecimento e

ampla experiência na área gráfica, apresenta os grandes desafios

do setor, suas tendências e os ca-

minhos que o estão levando a ou-

tros patamares ao se criarem no-

vos negócios, oportunidades e uti-

lizações da impressão, até há

pouco inimaginadas.

Um livro para os que querem

ser protagonistas, para os que

querem dar um passo à frente e

adentrar nos processos de negó-

cio dos seus clientes e assumir

funções que até então não lhes

pareciam reservadas. Mesmo por-

que hoje não há nada reservado

que não se possa, e não se deva,

criar disrupções para construir no-

vas possibilidades e novos merca-

dos. Azuis, com certeza.

A
Mondi lançou recen-

temente dois produ-

tos premium voltados

para o mercado de

impressão de livros: Pergrap-

hica Ivory Rough 1.5 e NEU-

JET silk book white. Estes

produtos complementam a

gama de impressão profissio-

nal oferecida pela Mondi para

offset de alta velocidade e im-

pressão a jato de tinta, res-

pectivamente.

Graças ao seu volume e

opacidade, Pergraphica Ivory

Rough 1.5 é o papel perfeito

para publicações com muito

texto. O tom de marfim deste

papel e seu toque quente e

natural facilitam uma leitura

agradável, e sua superfície

áspera lhe dá uma aparência

pura. A gama Pergraphica

Ivory Rough 1.5 inclui um tom

(marfim), um volume (1,5) e

três gramagens (70, 80, 90 g

/ m) em formatos folio e em

bobinas com certif icação

FSC. Este produto Mondi é

otimizado para impressão hí-

brida - offset e digital.

Por seu turno, o NEUJET

silk book white é a mais re-

cente adição da Mondi à sua

gama de papéis para im-

pressão a jato de tinta de alta

velocidade. Este produto ofe-

rece excelentes resultados

em termos de gama de cores

e fixação da tinta na superfí-

cie. Sua secagem rápida o

torna muito adequado para

trabalhos em prensas de alta

produtividade.

Mondi fortalece sua presença no
mercado de impressão de livros
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Jesús Alarcón Fernández

Secretário geral da neobis

A
Associação de Co-

municação Gráfica

apresentou recente-

mente uma nova

edição do relatório que se re-

aliza anualmente sobre o se-

tor das artes gráficas espan-

holas, por vezes pedimos-

nos em Portugal para dar a

conhecer em "La Prensa" es-

ta informação, por uma infini-

dade de semelhanças além

da proximidade do mercado.

Então, mostramos aqui o re-

sumo do relatório. Uma nova

análise de neobis que confir-

ma a paralisia estrutural do

setor, como a conhecemos. E

também o surgimento de no-

vos modelos de relaciona-

mento entre os atores que

atuam nesse mercado.

A principal mensagem

que nos permite lançar o re-

latório é que o setor, global-

mente considerado, fatura

mais que o ano anterior, mas

os resultados das empresas

são menores. O relatório seg-

menta por tamanho e por es-

pecialidade, portanto, a men-

sagem anterior deve ser qua-

lificada de acordo com os ca-

sos.

Pela primeira vez desde o

final de 2012, houve um au-

mento significativo no núme-

ro de afiliadas, 2,75%, atin-

gindo 72.712 trabalhadores

registrados em 31 de dezem-

bro de 2018.

Mais uma vez, o número

de empresas que superam os

três milhões de euros em fa-

turamento cresce novamen-

te, enquanto o número de

empresas que não chegam a

duzentos e cinquenta mil eu-

ros permanece inalterado.

Tal como no ano anterior,

verifica-se uma diminuição do

número de candidatos a em-

prego desempregados no se-

tor, deixando menos de onze

mil no final do ano.

O endividamento das em-

presas continua no caminho

positivo, embora tenha desa-

celerado sua melhora. De

qualquer forma, muito longe

dos índices que foram publi-

cados no início da crise

O faturamento do setor

supera os 5.600 milhões de

euros, crescendo pelo tercei-

ro ano consecutivo. O fatura-

mento médio aumentou em

2,45%.

Os resultados do ano di-

minuíram, apesar do aumen-

to no número de empresas

com resultados positivos.

POR SETORES

No relatório do ano ante-

rior, houve uma leve estag-

nação da lucratividade no se-

tor de rótulos. Após vários

exercícios de incremento, es-

te ano confirma-se uma mu-

dança de tendência dessa re-

lação como conseqüência,

provavelmente, do aumento

da oferta que ocorreu durante

esses anos. Nada que não

tenha acontecido há muito

tempo em outros setores. No

entanto, o setor de etiquetas

continua sendo aquele que

produz as melhores taxas.

As empresas que supe-

ram os 3 milhões de euros

em impressões comerciais,

constituem o grupo que mais

se aproxima dos dados do

setor de rótulos. Em geral,

essas empresas são bastan-

te saudáveis, o que nos faz

prever anos de concorrência

máxima.

O setor de vinculação per-

manece estável, mantendo o

índice de endividamento en-

tre os mais baixos do setor.

As empresas de im-

pressão digital de grande for-

mato estão experimentando

o esforço de investimento de

anos atrás e mantêm altos ní-

veis de endividamento. En-

quanto rentabilidade cresce

como resultado da atração de

grandes empresas do setor.

Nada a destacar sobre

anos anteriores, nos setores

de livro colorido e rotativo. Ao

lidar com grupos com poucos

atores, a deterioração dos

dados de qualquer um deles

tem um grande impacto so-

bre o resto.

Todos os subsetores com

um pequeno número de em-

presas estão sujeitos aos

mais altos níveis de con-

corrência.

Todos os dias, para quem

quiser ver, há sinais inequívo-

cos que nos dizem onde de-

vemos ir:  o comportamento

estratégico de fornecedores,

concentração de clientes, a

diminuição do consumo de

certas matérias-primas, mu-

danças em alguns modelos

de negócios , os hábitos de

consumo do cliente final e

uma longa lista de questões

que não devem passar des-

percebidas. A análise cons-

ciente de todos esses com-

portamentos, consideramos

irrenunciável.

Estudo Econômico do setor de Artes Gráficas
A principal mensagem
que nos permite lança
r o relatório é que o
setor, globalmente

considerado, fatura
mais que o ano 

anterior, mas os 
resultados das 

empresas são menores.
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A EFI anuncia um

acordo definitivo a

ser adquirido por

uma afiliada do

Siris Capital Group,

LLC

A Electronics For Imaging, Inc.

anunciou que assinou um contrato

definitivo para ser adquirido por uma

afiliada do Siris Capital Group, LLC

("Siris") em uma transação em din-

heiro de aproximadamente US $ 1,7

bilhão. A Siris é uma empresa de pri-

vate equity focada em investimentos

e na promoção da criação de valor

em empresas de tecnologia que for-

necem soluções de missão crítica e

enfrentam transições tecnológicas.

Os acionistas da EFI rece-

berão US $ 37,00 por ação e a

aquisição deverá ser concluída

no terceiro trimestre de 2019.

A
Ricoh registrou vendas de 270

milhões de euros na Espanha e

em Portugal, 2,5% a mais que

no ano anterior. 65% das ven-

das correspondem à área de Impressão

de Escritório (impressão de escritório),

seguidas por 25% dos Serviços de Es-

critórios (soluções de TI e colaboração) e

pelo Negócio de Impressão Comercial e

Industrial, que representa 10% das ven-

das da Ricoh Espanha e Portugal. 

A empresa está comprometida com

uma estratégia de crescimento global

com o objetivo de digitalizar os proces-

sos de negócios das empresas e ajudá-

los a serem mais ágeis, produtivos e lu-

crativos. "Nós prevemos crescimento

orgânico e inorgânico baseado na força

de nosso negócio de impressão, e foca-

mos principalmente na promoção de lo-

cais de trabalho digitais e novas formas

de trabalho baseadas na mobilidade e

colaboração", diz Ramon Martin, CEO da

Ricoh  Espanha e Portugal.

A moda é um círculo: sabemos que as

tendências retornam e se tornam o novo

"must". E é justo do mundo da moda que

comentários positivos cheguem ao papel

impresso. Em fevereiro Dolce & Gabbana

publicou uma entrevista na "Vogue Italia"

com o grito de "Impression to power",

exaltando o carisma desse meio, escolhi-

do pelos dois estilistas para a nova cam-

panha publicitária primavera-verão de

2019. Na mesma linha também Giorgio

Armani declarou em uma entrevista exclu-

siva ao Il Sole 24 Ore seu amor pelo mes-

mo: "Eu tenho um relacionamento particu-

lar, físico, com o jornal: gosto do cheiro tí-

pico do jornal e do esmagamento das pá-

ginas de revistas estranho, mas eu sem-

pre tenho a impressão de que palavras e

imagens impressas podem ser tocadas,

que elas são eternas ".

"Durante anos, temos falado sobre a

crise da impressão em papel em oposição

à massiva difusão de novas mídias digi-

tais, mas talvez estejamos testemunhan-

do uma nova mola de impressão de quali-

dade", comentou   em uma nota Vincenzo

Cirimele, CEO da pressup, empresa de

tecnologia ativa no mercado italiano e ofe-

recendo um serviço de impressão onlin e.

"Já não estamos na era da impressão em

massa, o que os profissionais de comuni-

cação de hoje exigem e as marcas são

produtos de qualidade, capazes de re-

alçar a mensagem com cores particula-

res, acabamentos preciosos e detalhes

que valorizam o contêiner e o conteúdo".

De acordo com PressUP
O papel impresso está na moda

Ricoh fatura 270 milhões de euros em 2018Ricoh fatura 270 milhões de euros em 2018
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C
om um ligeiro aumento (+ 2%)
em relação a 2017, o Graphis-
pag registrou 22.491 visitas de
profissionais, sendo 7% interna-

cionais, principalmente de Portugal, o
que representa 38% dos visitantes es-
trangeiros. A feira também atraiu profis-
sionais da Alemanha, França, Itália e An-
dorra, entre outros. Fora da Europa, os
países que mais contribuíram foram a
Argélia, a China, a Nigéria e os EUA. 

Nesta edição, a Graphispag reuniu
um total de 192 expositores de máquinas
e tecnologia gráfica, acabamentos, soft-
ware, mídia e materiais impressos e 400
marcas representadas, num total de
9.500m2 líquidos no Hall 2 do site da
Gran Via.

Além disso, em linha com os resulta-
dos da edição anterior, houve um bom
comparecimento de profissionais de ou-
tros setores de demanda (editores, em-
balagens, decoradores, designers de in-
teriores, varejistas, publicitários, além de
marcas de consumo). É necessário enfa-
tizar o aumento de prescritores, especial-
mente aqueles relacionados ao mundo
do design gráfico, graças à celebração
da Grada & CongresGràfic.

Por outro lado, mais de 6.500 pesso-
as participaram das atividades paralelas
da mostra, com as mais seguidas: Grap-
hispag Personalization, Graphispag
Talks e Graphispag Wrapping. A organi-
zação Sublinha a boa recepção do es-
paço Processo Graphispag, uma área de
demonstração de processos de pro-
dução gráfica completa, onde os equipa-
mentos e máquinas para a produção que
intervêm linhas de impressão de embala-
gens e impressão de grande formato po-
deria ser visto em operação. Menção es-
pecial merece a experiência Graphispag,
uma nova área que reuniu diferentes téc-
nicas, sistemas e aplicações utilizadas
ao longo da história da comunicação vi-
sual e que também avançou a conexão
com o mundo digital. Além disso, a im-

pressão funcional, eletrônica impressa e
3D tiveram espaço na sala para divulgar
novas oportunidades para o setor.

É também de realçar a celebração no
Graphispag da Grada & CongresGraphic,
um evento concebido para designers grá-
ficos e profissionais ligados a disciplinas
criativas em cujas sessões e conferências

envolveram mais de 1.300 pessoas.
Quanto às atividades institucionais,

Graphispag tem sido palco de Líderpack
2018 Awards, dos quais 18 prêmios fo-
ram concedidos em embalagens espe-
ciais, sete na seção PLV e um em
"Young Design", a categoria reservada
aos estudantes.

Graphispag 2019 mostra maior

digitalização na indústria gráfica
A recente edição do Graphispag organizada pela Fira de Bar-

celona mostrou uma maior digitalização da indústria gráfica em
termos de tecnologia, fluxos de trabalho e automação de pro-
cessos. Ao mesmo tempo, tem sido o potencial criativo e de

negócios que a personalização, o design e a nova mídia impres-
sa abrem não apenas para empresas de serviços gráficos, mas
para inúmeros setores que usam soluções de comunicação vi-
sual e gráfica.

Prêmios Líderpack 2018
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N
os últimos anos, o
departamento de
desenvolvimento de
tintas da Durst vem

trabalhando para lançar um
novo conjunto de tintas capaz
de oferecer as vantagens
combinadas de tintas à base
de água e tintas UV. Todos
esses esforços resultaram no
conjunto de tintas funcionais
de tinta aquosa, enquadra-
das em uma estratégia supe-
rior, abrangendo toda a tec-
nologia da água. Você pode-
ria expandir as informações
sobre as vantagens ofereci-
das por este novo conjunto
de tintas?

As tintas baseadas na

Durst Water Technology são

parte da estratégia de longo

prazo da Durst de fornecer

soluções de impressão digital

sustentáveis, como uma al-

ternativa aos métodos de im-

pressão convencionais, para

a indústria de embalagens e

embalagens. As tintas da

Durst Water Technology fo-

ram totalmente desenvolvi-

das pela Durst e são produzi-

das em nossas próprias ins-

talações de fabricação. Este

conjunto de tintas foi desen-

volvido e otimizado para

atender aos requisitos es-

pecíficos da indústria de pa-

pelão. Oferece impressões

sem odor, com alto brilho, al-

ta resistência à abrasão e é

compatível com todos os pro-

cessos de acabamento rele-

vantes na indústria de emba-

lagens.

Além disso, as tintas WT

Durst pode ser utilizado tanto

no nosso máquinas de passa-

gem única (SPC Delta 130) e

em sistemas multi-pass (Delta

WT 250 HS) no cartão revesti-

do, sem a necessidade de im-

primação prévia ou posterior.

Também é possível trabalhar

diretamente em materiais sem

revestimento ou após aplicar

no primeiro, o que aumenta o

desempenho cromático nesse

tipo de suporte. Além da ver-

satilidade de materiais e as

características acima mencio-

nadas de desempenho, o

mercado o considera de uma

forma muito especial, sendo

uma grande vantagem econô-

mica, a possibilidade de evitar

processos de segurança e,

em muitos casos, também de

priming.

Finalmente, também os

processos de reciclagem fo-

ram levados em conta duran-

te o desenvolvimento das tin-

tas Durst WT. Conforme certi-

ficado pelo laboratório inde-

pendente que realizou os tes-

tes, as impressões feitas com

as tintas Durst WT não têm

um impacto negativo nas

possibilidades de reciclagem

dos produtos.

Atualmente, muitas pes-
soas estão perguntando so-
bre a composição das tintas
funcionais Durst Aqueous
Functional. O mercado exige
mais informações a esse res-
peito. Alguns até afirmam que
eles devem conter foto-inicia-
dores específicos para tintas
UV. As tintas Durst WT são 

Stefan
Kappaun

Vice-Presidente
Executivo de

Desenvolvimento de
Produtos Químicos da

Durst
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realmente um híbrido entre
formulações à base de água
e formulações UV? Quais
componentes você herdou
de cada um desses mundos?

Tintas Durst WT não são
híbridas nem UV que podem
conter, por exemplo, monô-
meros capazes de migração.
Na verdade, eles podem ser
considerados como tintas à
base de água, l ivres de
monômeros e óleos mine-
rais. Além de pigmentos
orgânicos e uma grande pro-
porção de água, essas tintas
incorporam uma tecnologia
especial de resina que lhes
confere características ex-
cepcionais de desempenho.
Esta resina, que já em si é de
polímero,  inclui grupos fun-
cionais, que reticulam mais
intensamente durante a fase
de selagem de UV do pro-
cesso de acabamento combi-
nado (IR-secagem / UV-sela-
gem), resultando num eleva-
do nível de brilho e resistên-
cia para a abrasão da cama-
da de tinta. Devido a isso,
uma quantidade mínima de
um foto-iniciador, cujo uso é
aprovado na Swiss-Ordinan-
ce, deve ser incluída na tinta.
No entanto, está provado
que a sua presença não é de
todo crítica, de acordo com
os estudos de migração reali-
zados pelo SQTS (Swiss
Quality Testing Service).

Devido à tecnologia de re-
sina incorporada, seu teor de
água, a ausência de monó-
meros e suas características
gerais de desempenho, as
tintas Durst WT podem ser
consideradas como tintas à
base de água e são diferen-
tes de qualquer tinta híbrida
ou UV.

Durante a última apresen-
tação para a equipe de ven-
das, você anunciou o lança-

mento de dois tipos de tintas
Aquosas Funcionais . O pri-
meiro, destinado a todas
aquelas impressoras que
querem produzir aplicações
PLV em ambiente amigável
e embalagem sem contato
com alimentos, enquanto a
segunda versão destas tintas
havia sido desenvolvido es-
pecificamente para permitir o
seu uso mesmo em embala-
gens primárias para a indús-
tria alimentar. Do ponto de
vista químico, quais são as
principais diferenças entre os
dois conjuntos de tintas?

A impressão em materiais
para embalagens de alimen-
tos secundários já era possí-
vel com as tintas originais
Durst WT. Agora, como você
disse, também  será possível
imprimir embalagens primá-
rias para alimentos graças às
novas tintas alimentícias
Durst WT.

Os conjuntos de tintas pa-
ra embalagens de alimentos
primários ou secundários são

baseados na mesma formu-
lação. A diferença está no
método de fabricação. Dado
o quadro jurídico define que
a produção de GMP (Good
Manufacturing Practices, por
sua sigla em Inglês), como
pré-requisito essencial para
qualquer aplicação de emba-
lagem primária de alimentos,
Durst precisou atualizar as
rotinas de produção para po-
der fabricar esse tipo de tinta.
Uma vez que nossos proces-
sos de produção foram adap-
tados, estamos agora em po-
sição de oferecer, graças aos
Durst WT Food tintas, tintas
de acordo com os regula-
mentos Swiss-Ordinance,
que são fabricados de acor-
do com normas GMP, de
acordo com diretrizes EuPIA
e foram formuladas em de
acordo com a lista atual da
Nestlé.

Finalmente, por que esse
novo conjunto de tintas é re-
almente uma revolução na
impressão a jato de tinta?

Qual a sua opinião sobre a
evolução da impressão e em-
balagem de grande formato
nos próximos anos?

A Durst Water Techno-
logy pode ser considerada o
próximo grande marco na de-
coração de materiais à base
de papelão, tanto para apli-
cações em publicidade quan-
to em embalagens. É o pri-
meiro sistema digital que
combina versatilidade de su-
portes sem cheiro e im-
pressões de alto brilho, que
também oferecem excelente
resistência à abrasão, sem a
necessidade de primers an-
teriores ou proteções subse-
quentes. Ele atende aos re-
quisitos da indústria de pa-
pelão e pode ser usado em
sistemas de jato de tinta in-
dustrial de alta velocidade,
como o Delta SPC 130 ou o
Delta WT 250 HS. Milhões de
metros quadrados de pa-
pelão já foram impressos
com a Durst Water Techno-
logy e recebemos um feed-
back imbatível da indústria.

No entanto, a Durst Water
Technology não substituirá
totalmente a impressão UV,
mas ambas as tecnologias
coexistirão no futuro. Em par-
ticular, a versatilidade pro-
porcionada pela adesão de
tintas UV em materiais plásti-
cos é uma grande vantagem
para, por exemplo, o fabrico
de etiquetas ou impressão
em materiais poliméricos ou
com revestimento de políme-
ro. Devido a isso, paralela-
mente ao desenvolvimento
da  tecnología WT, Durst vai
continuar a oferecer so-
luções de UV: como o Delta
2500 para o segmento de
embalagens, as Tau RSC
para os fabricantes de eti-
quetas e as série Rho e P5
para a indústria de grande
formato.

Os conjuntos de tintas para embalagens 
de alimentos primários ou secundários

são baseados na mesma formulação. 
A diferença está no método de fabricação.

Dado o quadro jurídico define que a 
produção de GMP 

(Good Manufacturing Practices, 
por sua sigla em Inglês), 

como pré-requisito essencial 
para qualquer aplicação 

de embalagem primária de alimentos,
Durst precisou atualizar 
as rotinas de produção 

para poder fabricar 
esse tipo de tinta. 
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Prêmio Europeu de Excelência 
em Embalagens de Papelão 2019

Os Prémios Europeus de Excelência em Embalagens de Cartão, de
2019, são o prémio de maior prestígio na Europa para embalagens de
cartão. O cartão é o exemplo perfeito de que a economia circular é re-
novável, reciclável e biodegradável. É também um dos melhores em co-
municação para valores de marca, seja para marcas de luxo ou produ-
tos de uso diário.

Os trabalhos submetidos devem ter sido vendidos no mercado euro-
peu nos últimos três anos e o prazo é 17 de maio de 2019.

Os finalistas serão anunciados em agosto de 2019 no site da Pro
Carton e os prêmios serão entregues na cerimônia de premiação du-
rante o Congresso da ECMA em Malta, em 19 de setembro de 2019.

Sob o título "Tendências em embalagens barreira sustentável:
para o objectivo H2030", em maio próximo 29 e 30, a quarta edição
do MeetingPack terá lugar no Parque Tecnológico de Valência, uma
reunião organizada pelo AIMPLAS e AINDA que apresenta so-
luções a sustentabilidade dos recipientes de plástico para alimentos
e bebidas. A assistência de 300 profissionais de toda a cadeia de
valor é esperada. De fabricantes de materiais, embalagens e má-
quinas, a entidades de credenciamento, recicladores, fabricantes de
alimentos e distribuição. Além de um seleto programa de conferên-
cias e apresentações, também terá espaços de networking e uma
área de exposição para as embalagens mais inovadoras.

Prêmio Europeu de 

Excelência em Embalagens 

de Papelão 2019

MeetingPack 2019

XXI Congresso da AIFEC
Sob o título Aprender a gerar valor em sua empre-

sa, o XXI Congresso da AIFEC (Associação Ibérica
de Fabricantes de Etiquetas em Contínuo), que acon-
tece de 23 a 26 de maio, terá como foco analisar a si-
tuação atual do mercado e dar chaves aos participan-
tes para administrarem com sucesso as mudanças
que tem que ser enfrentado hoje no mundo dos negó-
cios.

A maior novidade desta edição do encontro será a
cerimônia de premiação da primeira edição do conti-
nuum AIFEC rótulo prêmio, a ser realizada na tarde
de sábado, 25 de maio.

Label Center escolhe o Durst
Tau 330 E para lançar o negócio

Investir em uma im-
pressora jato de tinta digi-
tal em uma única passa-
gem a Durst Tau 330 E foi
a melhor decisão do inci-
piente Label Center, uma
empresa com grande pro-
jeção que planeja triplicar a força de trabalho em cinco
anos. Cinco profissionais altamente qualificados são o pi-
lar da empresa suíça, Label Center, que completou o pri-
meiro ano de produção em um mercado competitivo e vai
triplicar o faturamento, chegando a 1,3 milhão de euros.

Fundado em novembro de 2017 nos arredores de Zu-
rique, o Label Center não começou a produzir até insta-
lar o Durst Tau em abril do ano passado. Uma das mel-
hores qualidades de impressão do mercado, velocidade,
boa integração com o acabamento, a variedade de
meios de impressão e os poucos encolhimentos também
foram fatores decisivos na decisão do Label Center de
investir no Durst Tau.
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Durst lança a impressora

a jato de tinta UV  uma im-

pressora em única passa-

gem Tau 330 RSC E. Este

modelo pode ser estendido

in situ ao modelo superior

Durst Tau RSC: 8 cores e

com excepcional velocidade de 78 m / min. De acordo com o le-

ma da Durst "Configurar seu futuro digital agora", a máquina está

disponível em larguras de impressão de 330 ou 244 mm e em 4

cores ou 4 cores, além de branco no modo de velocidade máxi-

ma. Com uma resolução nativa de 1200 x 1200 dpi, combinada

com um tamanho de gota de apenas 2 pl, fornece qualidade de

imagem fotográfica.

A produtividade chega a 1020 m² / h graças a uma velocida-

de de impressão de 52 m / min a cores, branco incluído. As tin-

tas, com alta concentração de pigmentos, permitem reduzir o

consumo em até 20%, reduzindo ao máximo os custos opera-

cionais. A nova máquina suporta todos os acessórios do mode-

lo Tau 330 RSC, como rolos de resfriamento, impressão de da-

dos variáveis ou enroladores externos para bobinas gigantes.

Também imprime 52 m / min e suporta até 8 estações coloridas

(CMYK, branco, laranja, violeta e verde). Também inclui o pro-

grama de etiqueta de pré-impressão Durst Workflow Label, rápi-

do, útil e muito fácil de usar.

Durst lança o Tau 330 RSC E

Em abril passado, a Eastman Kodak

Company e a Montagu Private Equity

LLP anunciaram a conclusão da venda

da Divisão de Embalagens Flexográficas

da Kodak (FPD). Agora parte do portfólio

da Montagu, a divisão irá operar como

uma empresa independente sob o nome

de Miraclon, de onde eles continuarão a

atender as necessidades da indústria de

embalagens com soluções Kodak Flex-

cel. A equipe de liderança flexográfica da

Kodak continuará gerenciando direta-

mente esse negócio. Os recursos líqui-

dos da transação serão usados pela Ko-

dak para reduzir a dívida pendente.

Após essa transação, a Kodak conti-

nuará a se concentrar nas áreas de cres-

cimento comprovado das placas ambien-

tais da Sonora, jato de tinta corporativo,

software de fluxo de trabalho e licenças

de marca.

Kodak conclui a venda de sua divisão de
embalagens flexográficas para Montagu

Novas soluções digitais 
no evento Bobst

O evento "La-

bel and Packa-

ging Innovation",

organizado pela

Bobst, atraiu

mais de 600 clientes, proprietários de marcas, fornecedores

do setor e jornalistas. As demonstrações de Bobst, Mouvent

e os parceiros da equipe REVO mostraram várias estreias

mundiais e tecnologias revolucionárias ao vivo.

As inovações da DigiFlexo apresentadas pela Bobst e

seus doze parceiros REVO, juntamente com a impressão a

jato de tinta digital da Mouvent, cobriram as necessidades

dos proprietários das marcas, respondendo e solucionando

os desafios dos conversores. Os visitantes foram apresen-

tados a cada um dos três temas principais do evento: tempo

de acesso ao mercado, consistência de cor e segurança ali-

mentar da embalagem. As demonstrações ao vivo mostra-

ram como obter uma rotulagem e produção de embalagens

mais rápidas e consistentes, usando menos recursos graças

aos novos conceitos de design, aos fluxos de trabalho e ao

uso da digitalização.

Bobst apresentou duas inovações revolucionárias rela-

cionadas a jato de tinta flexo e combinação de cores: Ink-on-

Demand (IoD) e DigiColor.
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DESEMPENHO ECONÓMICO
De um modo global, a impressão

apresenta bons resultados. Existem re-
giões e mercados que passam por algu-
mas dificuldades, mas o estado geral é
bom. O Barómetro drupa da confiança
económica das gráficas mostra um ba-
lanço líquido positivo de +27% real em
2018. Ou seja, 40% das gráficas descre-
veram a sua empresa como estando nu-
ma "boa" condição e 13% reportaram um
estado "fraco". O balanço foi "satisfató-
rio". O balanço líquido positivo de +27%
corresponde ao resultado geral e é este
balanço líquido positivo ou negativo que
surge em muitos dos gráficos que se se-
guem  (Pode consultar no Anexo do re-
latório integral os números de gráficas e
fornecedores participantes por setor de
mercado e região.).

Como classifica a atual situação económica da
sua empresa? Quais são as suas expectativas
relativamente à situação económica da sua
empresa para os próximos 12 meses?

A nível regional os resultados são irre-
gulares; a América do Norte está a
avançar, a Europa e a Austrália/Oceânia
apresentam bons resultados, a Ásia,
América do Sul/Central e o Médio Oriente
mostram-se cautelosos, enquanto África
passa por dificuldades. Nós acompanha-
mos as tendências ao longo do tempo e
podemos ver na Infografia 1 que, em ter-
mos gerais, o padrão segue as mesmas
características regionais, com a América
do Norte a destacar-se, a Europa a re-
forçar a sua posição e a África com um
declínio constante. 

Os setores Embalagem e Funcional
são claramente os setores de mercado
mais fortes, mas existe uma redução da
confiança entre as gráficas Comerciais

após vários anos de resultados consoli-
dados (balanço líquido de +20% compa-
rativamente aos +31% do último ano).  

Como classifica a atual situação económica da
sua empresa? Quais são as suas expectativas
relativamente à situação económica da sua
empresa para os próximos 12 meses?

Os fornecedores mostraram um au-
mento da confiança de ano para ano des-
de que começámos a incluir os mesmos
no estudo, de +18% em 2014 para uns es-

pantosos +53% em 2017. Era demasiado
bom para durar e este ano o balanço líqui-
do caiu para +28%. E mais, as previsões
para o ano seguinte eram quase todas
mais cautelosas que no ano anterior, ape-
sar de se manterem positivas em todos os
casos. Mais uma vez, as variações regio-
nais foram enormes, com a América do
Norte a gozar de uma grande confiança e
África a passar por dificuldades. 

Como classifica a atual situação económica da
sua empresa? Quais são as suas expectativas
relativamente à situação económica da sua
empresa para os próximos 12 meses?

Os fornecedores partilham a con-
fiança das gráficas no que diz respeito
aos mercados da Embalagem e Funcio-
nal, mas são mais cautelosos sobre as
perspetivas para o próximo ano nos res-

tantes mercados - consulte a Infografia 1.
De um modo geral, as gráficas são

confrontadas com margens mais reduzi-
das, uma vez que os custos aumentam
mais rapidamente que os preços. Em ter-
mos simples, a solução tem sido o au-
mento das receitas através do aumento
da utilização, ao mesmo tempo que se re-
duzem ao máximo os custos. Não obstan-
te este padrão geral se manter, este ano
podemos anunciar uma modesta melho-
ria de +4% no balanço líquido em termos
de preços; e tudo isto apesar dos graves
aumentos nos preços do papel/substrato
(Nós anunciamos os preços do substrato
sob a perspetiva das gráficas).

As receitas, os preços, as margens, a utili-
zação e os preços do papel/substrato da sua
empresa sofreram alterações ao longo dos úl-
timos 12 meses?

O cenário varia substancialmente con-
soante a região e os setores de mercado.
A América do Norte apresentou balanços
líquidos variáveis em todas as variáveis
(com exceção dos preços dos substra-
tos), enquanto o Médio Oriente comuni-
cou um agravamento de todos os valores,
exceto para a utilização (As colunas va-
zias em qualquer gráfico indicam um re-
sultado nulo).

As receitas, os preços, as margens e a utili-
zação da sua empresa sofreram alterações ao
longo dos últimos 12 meses?

Analisando os setores de mercado in-
dividualmente, como seria de esperar, a
Embalagem apresenta valores positivos
na maioria dos aspetos mas o setor Fun-
cional revela balanços líquidos negativos
para os preços e as margens, o que é sur-
preendente para um mercado em ex-
pansão. 

6.º relatório drupa Global Trends 2019
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As receitas, os preços, as margens e
a utilização da sua empresa sofreram al-
terações ao longo dos últimos 12 me-
ses?

Os fornecedores conseguiram
anunciar um balanço líquido global
positivo nos preços, pela primeira
vez, mas continuavam sob pressão
em termos de margens. Observan-
do o desempenho regional, talvez
os resultados mais notáveis sejam
provenientes da América do Norte,
onde os fornecedores parecem ter
falhado o objetivo de transformar
condições de mercado favoráveis
em aumentos das receitas e dos
preços. Também se destaca a clara
redução desde o pico em 2017 em
termos de vendas de equipamento
nuclear/material (descida de +29%
para +11%) e de atualizações (des-
cida de +18% para +12%), apesar
de os consumíveis e a assistên-
cia/peças sobresselentes apresen-
tarem bons resultados.

DESEMPENHO OPERACIONAL
É preciso pesquisar os setores de

mercado individuais para encontrar alte-
rações na combinação operacional de
processos de impressão. Vejamos o
exemplo do offset folha-a-folha, continua
a ser a tecnologia de impressão mais co-
mum e presente em 66% de todas as em-
presas participantes. Na Embalagem os
volumes crescem ano após ano, mas no
setor Comercial foi anunciada, pela pri-
meira vez, uma redução determinante no
volume. A folha solta de toner digital a co-
res é a segunda tecnologia mais comum
(usada em 48% das gráficas) mas com
exceção da impressão Funcional, onde a
taxa de crescimento tem vindo a diminuir
todos os anos.  

Como avaliaria a mudança no volume de im-
pressão ao longo dos últimos 12 meses?

No caso da impressão convencional,
os volumes das tiragens e os prazos de
entrega apresentam um declínio constan-
te, apesar de o número de trabalhos con-
tinuar a aumentar. No caso da impressão
digital, os volumes das tiragens aumen-
tam, os prazos de entrega diminuem e o
número de trabalhos aumenta inexoravel-
mente. No entanto, a proporção das recei-
tas resultantes da impressão digital muda
muito lentamente - 23% das gráficas infor-
maram que a impressão digital represen-
tava mais de 25% das receitas em 2013,
subindo para apenas 29% em 2018. E
apenas 20% das gráficas indicaram que,

das respetivas receitas em im-
pressão digital, mais de 25% foi
com recurso a dados variáveis,
apenas 1% acima do valor de
2014. 

25% dos participantes globais
efetuou uma instalação "Web-to-
print" em 2014, mantendo-se o
mesmo valor em 2018. No entan-
to, a proporção das receitas obti-
das através de uma instalação
W2P está a aumentar. Em 2014,
17% dos participantes com uma
instalação W2P anunciaram que
mais de 25% das receitas eram
provenientes dessa fonte. Em
2018 essa proporção de partici-
pantes aumentou para 23% (Em-
balagem com um aumento de 5%
para 19% e a Edição com um au-
mento de 13% para 28% durante o
mesmo período).   

De que forma é que o investimento de
capital se alterou ao longo dos últimos
12 meses? E durante os próximos 12
meses?

O painel especializado drupa compre-
ende a necessidade de manter um investi-
mento sensato se o objetivo for garantir o
crescimento das respetivas empresas. Por
isso, apesar das condições gerais desa-
fiantes, em todos os mercados e todas as
regiões, com exceção de uma, se consta-
tou que as gráficas investiram mais em
2018 que em 2017, apesar de os valores
serem mais baixos que os sugeridos pelo
otimismo do último ano. Sem surpresas,
as gráficas dos setores Embalagem e Fun-
cional foram as mais positivas, com as grá-
ficas dos setores Comercial e Edição logo
atrás. Os padrões de investimento a nível
regional acompanharam em larga medida
o desempenho generalizado das regiões. 
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Assim, a América do Norte foi a mais po-
sitiva, seguida pela Ásia e pela Europa.
O Médio Oriente apresentou-se compre-
ensivelmente cauteloso, com a mesma
percentagem de gráficas a anunciarem
um aumento e uma redução das despe-
sas, enquanto África anunciou um ba-
lanço líquido negativo em termos de in-
vestimento de capital. 

De que forma é que o investimento de capital
se alterou ao longo dos últimos 12 meses? E
durante os próximos 12 meses?

O equipamento de acabamento foi a
máxima prioridade, seguindo-se a tecno-
logia de impressão e depois a pré-im-
pressão/fluxo de trabalho/MIS. As gráfi-
cas de Embalagem e Funcional inverte-
ram as duas primeiras prioridades. No
que diz respeito aos alvos da tecnologia
de impressão, estes dependem muito
dos mercados servidos - consulte a Info-
grafia 2. De um modo geral, o offset fol-
ha-a-folha continua a ser o mais comum,
mas as tecnologias digitais estão muito
próximas, sendo a folha solta de toner di-
gital a cores a segunda mais popular. No
entanto, surgem grandes diferenças ao
nível do mercado. A flexografia e o offset
folha-a-folha são líderes no mercado
Embalagem, enquanto a folha solta de

toner digital a cores e o offset folha-a-fol-
ha estão lado a lado no mercado Edição.
Para os mercados Comercial e Funcio-
nal, é a folha solta de toner digital a cores
seguida pelo jato de tinta digital de gran-
de formato. 

Os fornecedores também continuam
a investir de forma consistente. Os mer-
cados Funcional e Embalagem são os
alvos do maior investimento, com valo-
res significativamente menos positivos
para os mercados Edição e Comercial. A
nível regional, observam-se níveis signi-
ficativamente reduzidos na América do
Sul/Central e no Médio Oriente, mas ní-
veis muito positivos na Austrália/Oceâ-
nia. A criação de novos canais de ven-
das continua a ser o principal alvo do in-
vestimento de capital, apesar de a cola-
boração por meio de parcerias estratégi-
cas ser comum (44% a iniciarem novas
parcerias no último ano). Os orçamentos
para marketing continuam a aumentar,
mas a um ritmo mais lento que nos anos
anteriores. A formação em produtos e os
conteúdos online apresentam-se como
as despesas com crescimento mais rápi-
do, apesar de as exposições serem a fe-
rramenta de marketing mais comum
(96% dos fornecedores).

Questionamos sobre as principais
restrições ao crescimento?  Para a maio-
ria (gráficas e fornecedores) é a "Forte
concorrência", seguida pela "Falta de
procura" e a "Falta de competências" em
terceiro. No entanto, a falta de pessoal
especializado está tornar-se mais impor-
tante, tendo sido o principal problema na
América do Norte e o segundo maior na
Ásia. Tendo em conta que as condições
de mercado estão amplamente fora do
respetivo controlo, o que podem as gráfi-
cas e os fornecedores fazer para melho-

rar? "Redução de
pessoal/maior produ-
tividade" seguida por
"Integração de siste-
mas" são as respos-
tas mais comuns pa-
ra as gráficas. No ca-
so dos fornecedores,
é "Novos lançamen-
tos de produtos" se-
guido de "Novos ca-
nais de vendas". Em
resposta a uma per-

gunta sobre a interferência tecnológica a
longo prazo, tanto os fornecedores como
as gráficas escolheram "Automação e in-
tercâmbio de dados" (muitas vezes des-
crito como "Industry 4.0") como tendo o
maior impacto. Quando questionados
sobre as ameaças à indústria a longo
prazo, as gráficas escolheram "Suportes
digitais" e os fornecedores "Capacidade
excessiva". 

TENDÊNCIAS POR SETOR MERCADO
O que parece estar na impressão

"Comercial" varia bastante por todo o
mundo, em resposta às condições do
mercado local. Assim, na América do
Norte é tão comum estar no Correio dire-
to como no "Comercial geral" e quase
tão comum estar nos mercados de gran-
de formato. No entanto, em África nem
um participante fazia Correio direto e na
América do Sul/Central era mais comum
fazer Formulários comerciais que "Co-
mercial geral". Mais uma vez, o número
e o alcance dos serviços de valor acres-
centado também variam bastante conso-
ante a região. Uma vez mais, a América
do Norte lidera com 6,3 serviços em mé-
dia, a Europa tem 4,1 e África 2,8. As
condições do mercado local voltam a ter
uma grande importância. 

As gráficas de edição enquadram-se
em três grupos alargados - gráficas de
livros, gráficas de revistas/catálogos e
gráficas de jornais. Por norma, cada gru-
po expandiu a gama de produtos que
oferece à medida que a procurar nuclear
foi diminuindo. O sucesso da produção
de livros digitais atraiu a concorrência de
gráficas comerciais. Sem surpresa, em
todos estes mercados aconteceu um au-
mento significativo do impacto dos su-
portes digitais, que resultou numa maior
impressão digital a pedido e criação de
versões.

O impacto da impressão digital é am-
plamente debatido entre as gráficas de
Embalagem. Existe um crescimento mais
consistente no número de conversores a
venderem ativamente a impressão digi-
tal, liderados regionalmente pela Europa.
A procura da impressão digital tem vindo
a crescer, com o número de SKU a espe-
cificarem a impressão digital este ano em
c.5% em todos os tipos de embalagens,
exceto Rótulos (já com 40%).
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No entanto, as SKU com outras funcio-
nalidades de valor acrescentado conti-
nuam a representar uma pequena minoria
apenas com aumentos modestos ao longo
dos últimos cinco anos. As questões am-
bientais têm perdido protagonismo ao lon-
go dos últimos anos, mas a recente
atenção política/dos meios de comuni-
cação para o mau impacto ambiental dos
plásticos tem dado origem a algumas notí-
cias este ano. Poderá considerá-lo um bom
ou mau desenvolvimento, dependendo se
está a converter uma embalagem baseada
em plástico ou papel, mas certamente é um
desenvolvimento que convém acompanhar
nos relatórios mais recentes. 

Quando questionados sobre que apli-
cações/mercados serviam, uma grande
parte dos participantes da impressão Fun-
cional respondeu "outro", apesar da grande
abragência de opções nucleares. Este ano
pedimos para especificarem o "outro" e fi-
cou demonstrado o extraordinário leque de
produtos em que a impressão é usada co-
mo parte do processo de produção. Desde
as placas de madeira até às peças para au-
tomóveis, a elevada variedade desafia a
categorização. A maioria dos membros do
painel da impressão Funcional entrou nes-
se mercado a partir de outros setores e é
impressionante ver a rapidez com que os
trabalhos funcionais se tornaram prepon-
derantes nas respetivas receitas totais. 

CONCLUSÃO
Na generalidade, a impressão global

encontra-se em boa forma. Quase todos
os indicadores globais subiram ao longo
dos últimos cinco anos e, apesar de existi-
rem alguns indicadores que apontam para
desafios no futuro, em quase todos os ca-
sos estão associados a questão não rela-
cionadas com a impressão, nomeadamen-
te a política e as condições económicas
generalizadas, seja a nível regional (por
exemplo o Brexit na Europa) ou problemas
mais amplos (por exemplo as guerras co-
merciais). Claramente, existem algumas
regiões com bons resultados - América do
Norte e Europa, e outras com dificuldades
- África, América do Sul/Central e Médio
Oriente. De igual modo, existem mercados
fortes - Embalagem e Funcional, e outros
mais fracos - Comercial e Edição. No en-
tanto, a indústria recuperou a sua con-
fiança coletiva após os dois choques da 

última década - a recessão global e o im-
pacto dos suportes digitais. 

Este ano, pela primeira vez, pedimos
aos participantes para responderem a
questões abertas sobre as oportunidades
que detetam e as ameaças com que são
confrontados. Os desafios económicos ou
políticos são, claramente, as preocu-
pações mais comuns apresentadas pelas
gráficas e pelos fornecedores para 2019: 

"A situação económica do país." Gráfi-
ca de embalagens, Argentina

"Guerras comerciais dos EUA e incer-
teza no RU com o Brexit." Gráfica de
edição, Malásia

Para muitos parece ter chegado o mo-
mento de diversificar, enquanto outros per-
manecem nos respetivos mercados nucle-
ares mas certificam-se que aumentam a
eficiência e asseguram a proximidade com
os clientes: 

"Precisamos de estar no setor da em-
balagem mas somos uma gráfica de publi-
cações. Por isso, o desafio é captar os ele-
mentos colaterais para as empresas
FMCG." Edição, Filipinas

"Pretendemos aumentar a produtivida-
de e a automação para conseguir margens
melhores ao mesmo preço e aumentar a
carteira de clientes, a personalização e a
diferenciação com pouco aumento dos
custos." Embalagem, Espanha

"Acreditamos que as empresas como a
nossa oferecem uma alternativa sólida e
fiável para nichos de produtos específicos.
Acreditamos piamente que a nossa expe-
riência e a proximidade aos nossos clien-
tes nos tornam num comunicador de con-
fiança, com um parceiro capaz de ofere-
cer, a eles e a nós, um bom futuro." Forne-
cedor, mercados Comercial e Embalagem,
América do Sul/Central
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Mutoh na Fespa 2019

A  Mutoh apresentou os mais recentes equipamentos de impressão UV,

sinalização, transferência digital e impressão direta de têxteis da Mutoh, o

que possibilita um grande número de aplicações destinadas a inspirar pro-

fissionais da área. Imprimindo para descobrir novas tendências na im-

pressão digital a jato de tinta, explore novos mercados e oportunidades de

receita.

Ampla da vasta gama de impressoras UV LED, a empresa introduziu

novas impressoras híbridas para aplicações especializadas.

A Fujifilm com sua plataforma Acuity Ultra na Fespa 

A  Fujifilm apresentou a Acuity Ultra, uma nova impressora de formato

super amplo para os mercados de sinalização exterior e gráficos de inte-

riores. Impressora UV de formato super amplo e alta produtividade que ofe-

rece níveis de qualidade quase fotográfica a uma velocidade maior, com

menor custo e maior retorno sobre o investimento.

O Acuity Ultra está disponível em modelos de 5 e 3,2 metros com oito

canais de cor. Utiliza uma nova tinta Uvijet GS de alta qualidade e filme

mais leve com certificação GREENGUARD e AgBB. Esta tinta foi especifi-

camente projetada para oferecer máxima qualidade e é totalmente com-

patível com os regulamentos de emissão para trabalhos com displays grá-

ficos internos.

Sappi 

Sappi destacará

sus nuevas soluciones

en el campo de los pa-

peles de sublimación

de tinte en la FESPA

Global Print Expo. Im-

presión de textiles y

sustratos duros con re-

sultados impresionan-

tes: esto es lo que re-

presentan los papeles de sublimación de tinte

Transjet de Sappi. El nuevo Transjet Drive es un

papel de sublimación optimizado para impresoras

industriales con un sistema de cinta adhesiva y se

exhibirá por primera vez en la feria FESPA en Mu-

nich. Sappi también presentará sus papeles de in-

yección de tinta para aplicaciones de gran formato,

el tablero de contenedores Fusion Topliner y varios

papeles de base de silicona.

Sappi apresentou seus papéis de impressão digi-

tal na Fespa 2019

A Sappi destacou suas novas soluções no campo de papéis de subli-

mação de tinta na FESPA Global Print Expo. Impressão de têxteis e subs-

tratos duros com resultados impressionantes: é o que os papéis para su-

blimação de tinta da Sappi representam. O novo Transjet Drive é um papel

de sublimação otimizado para impressoras industriais com sistema de fita

adesiva e foi exibido pela primeira vez na feira FESPA de Munique. A Sap-

pi também apresentou seus papéis para jato de tinta para aplicações de

grande formato, a placa para contêiner Fusion Topliner e vários papéis à

base de silicone

OKI Europe desafia os limites da

criatividade e da cor

A OKI Europe Ltd apresentou na FESPA 2019

soluções de impressão capazes de potenciar as

receitas das empresas de artes gráficas. Em foco

esteve uma nova adição ao portefólio de Toner

Branco para impressão por transferência, uma al-

ternativa única à impressão Direct to Garment. O

destaque foi para as impressoras de grande for-

mato e de etiquetas.

Na edição deste ano os visitantes puderam as-

sistir ao desempenho impressionante da gama

ColorPainter de impressão de grande formato, in-

cluindo o wrapping de veículos ao vivo levado a

cabo pela parceira Drytac.
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Mimaki na FESPA 2019

Sob o lema "Imagine o futuro da impressão", a Mi-

maki  apresentou suas inovações em impressoras,

software e soluções avançadas. Uma novidade foi a

nova impressora de grande formato Mimaki, exibida

pela primeira vez para EMEA. A nova plataforma de

impressão da Mimaki permite vislumbrar os futuros

avanços em tecnologia de injeção de tinta UV LED

graças à excelente produtividade e estabilidade de im-

pressão, às novas possibilidades de aplicação, à

maior usabilidade e à grande variedade de substratos

que admite. A impressora 3D e o software de corte de-

senvolvidos pela Mimaki permitem que você prepare e

imprima trabalhos com facilidade e rapidez em 2.5D

ou em várias camadas. Outro produto de destaque

deste ano foi  a nova impressora 3D FDM voltada pa-

ra a autoprodução de modelos e voltada para o redu-

zido mercado de impressão em objetos.

Roland DG foi a  inspirar 

na Fespa 2019
A Roland DG Corporation, fornecedora de

tecnologias de impressão digital com mais de 35

anos de experiência, apresentou soluções total-

mente novas e impressionantes na FESPA Glo-

bal Print Expo 2019. Houve demonstrações ao

vivo da nova impressora / cortador da série True-

VIS VG2 e de a impressora UV-LED VersaUV

LEF2-200. Além disso, o estande contou com a

mais ampla gama de tecnologias inovadoras da

Roland em uma ampla gama de mercados, in-

cluindo os setores de etiquetagem, têxtil e deco-

ração, industrial e de varejo.

Brett Martin foi na Fespa 2019
Brett Martin, especialista em produção de mídia para impressão

de plástico rígido, apresentou na  Fespa sua gama de PVC espu-

mado Foamalux, juntamente com sua ampla gama de folhas trans-

parentes.

Foamalux é uma marca de PVC espumado estável à luz UV e

adequado para impressão digital. O Foamalux White é um substra-

to de PVC Brett Martin de cor branca brilhante, pronto para im-

pressão  e disponível em diferentes espessuras de 1 a 24 mm. Fo-

amalux Colors é uma das principais folhas de cor de PVC expandi-

do no mercado e está disponível em uma gama de 15 cores vi-

brantes padrão. O Foamalux Ultra, com sua superfície premium de

alto brilho em branco e mais seis cores, e o Foamalux Xtra, com

seu núcleo preto reciclado comprimido entre uma ou duas superfí-

cies brancas de PVC, completam a linha.
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Congresso FESPA 
Europa do Sul

A articulação em

rede, a criação de

relações profissio-

nais e a busca de si-

nergias serão os ele-

mentos fundamen-

tais da quinta edição

do Congresso da

Europa do Sul, que

será realizado nos

dias 19 e 20 de junho. Organizado pela FESPA Espanha, FESPA

França, FESPA Itália e Apigraf Portugal, com o apoio da FESPA Inter-

nacional, a nomeação reunirá os impressores e fabricantes de máquinas

de toda a Europa em Madri.

A abertura do Congresso ocorrerá na quarta-feira, dia 19 de junho, às

15 horas, e será de responsabilidade dos representantes das associações

organizadoras: Alberto Masserdotti, Presidente da FESPA Itália; Christop-

he Aussenac, presidente da FESPA France; Pedro Santos, vice-presiden-

te da Aprigraf Portugal e Gabriel Virto, presidente da FESPA Espanha.

O Congresso de Impressão do Sul da Europa é o grande evento para

a impressão de comunicação visual no sul da Europa. Começou a ser re-

alizado em 2015 e passou por Barcelona, Milão, Lyon e Lisboa.

A
Digital Hires, empre-

sa espanhola com

mais de 25 anos de

experiência no mun-

do da impressão digital, distri-

bui na Espanha e em Portu-

gal soluções que vão desde

pré-impressão (Print Factory,

Program Suite, ProofMaster,

Certificação Color e Multi-

press Management Software

para impressão), Impressão (

Inca Digital e Colorjet) até o

acabamento final (NSK Zero,

máquina de corte de alta pro-

dução para embalagem).

Esta marca de renome

completa o seu catálogo de

impressoras na distribuição

para Espanha e Portugal com

impressoras UV como im-

pressora híbrida Verve híbri-

da, plana e rolo a rolo de até

3,2 metros e tecnologia de

queda variável, bem como o

modelo Vulcan, rolo de im-

pressora para rolo, em alta

velocidade e disponível com

uma largura de até 5 metros.

Na seção de impressão

têxtil, a Colorjet atrai os mús-

culos como um grande conhe-

cedor desse mercado graças

à experiência demonstrada

em toda a sub-propriedade in-

diana. Prova disso é a impres-

sora Softjet Grand, com altís-

sima produtividade e largura

de 3,2 metros, capaz de impri-

mir em tecidos de poliéster,

como a impressora TXF, dire-

tamente em tecido com largu-

ra de 1,6 metro e espessura

de impressão. 5mm para su-

portes diferentes, como al-

godão, celulose, poliéster, po-

liamida, seda, lã ...

A Inca Digital, carro-chefe

da empresa há 20 anos, a

quem a Digital Hires apóia to-

dos os modelos da série On-

set.

Digital Hires: serviço técnico
e venda do começo ao fim

A Durst acaba de inaugurar novas instalações

que abrigarão a sede corporativa do grupo e o

Centro de Experiência do Cliente em Brixen, no

norte da Itália. Mais de 1000 convidados, incluindo

clientes, funcionários e parceiros de negócios, par-

ticiparam da cerimônia de inauguração desta cons-

trução de vanguarda.

No futuro, a Durst contará com a visita de mui-

tos clientes internacionais ao seu Centro de Expe-

riência do Cliente de 5700 metros quadrados, o

que representa a transformação da Durst em um

negócio altamente especializado e tecnológico. O

conceito de integração foi incorporado à arquitetu-

ra do edifício, já que conecta um novo bloco admi-

nistrativo com a planta de produção.

Durst abre nova sede 
e o Centro de
Experiência do Cliente
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Como parte do Festival

Internacional de Cartuns

de Angoulême, Métropole,

especialista na França em

gerenciamento de even-

tos, impressão digital e im-

pressão 3D de grande for-

mato, produziu cinco per-

sonagens em tamanho re-

al usando sua impressora 3D Massivit.

Graças à sua velocidade de impressão

de até 35 cm por hora e às suas duas ca-

beças de impressão, a impressora 3D

Massivit 1800 permitiu à

Métropole cumprir os

prazos extremamente

apertados estabelecidos

pelos organizadores do

festival. Demorou menos

de quatro semanas de

trabalho, oitenta horas de

impressão mais 200 ho-

ras de montagem, escultura e pintura, para

criar os cinco personagens em quadrinhos

que são mostrados na estação de Angou-

leme.

Métropole adorna uma estação de trem 
com personagens de quadrinhos em 3D 

Q
uando se trata de

carimbar sua autori-

dade criativa no

mundo da moda e

do design, a Emporio Armani

certamente sabe como fazer

uma declaração. A casa de

moda italiana, que trabalha

com a Colorzenith e sua im-

pressora Massivit 3D de

grande formato, produziu um

impressionante quadro gi-

gante com uma enorme

versão impressa em 3D de

seus novos treinadores.

O instrutor impresso em

3D, medindo 2,1m x 1m

x0,5m, pesa 20 kg. Levou

apenas 19 horas para impri-

mir e terminou com tinta de

poliuretano.

As soluções 3D da Massi-

vit permitem que as impres-

soras estabelecidas, como a

Colorzenith, produzam apli-

cativos novos e extraordiná-

rios para os mercados de co-

municação visual e entreteni-

mento, bem como para um

número crescente de setores.

Emporio Armani com impressão 3D

Ghent Workgroup

lança uma nova

especificação para

impressão digital
O Ghent Working Group

(GWG) lançou uma nova especifi-

cação para atender ao crescente

segmento de impressão digital de

pequeno formato. A nova especifi-

cação fornece diretrizes padroni-

zadas para criação de arquivos

PDF e controle de qualidade para

o segmento e já foi adotada pelos

principais provedores de pré-verifi-

cação para permitir uma rápida

aceitação nos fluxos de trabalho

atuais.

A especificação descreve as

regras que os arquivos PDF usa-

dos para impressão digital devem

seguir. Os fornecedores de soft-

ware e hardware podem usar a es-

pecificação para ajustar a criação

de arquivos e o controle de quali-

dade em seus fluxos de trabalho e

dispositivos de saída.
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P
ela primeira vez, a
WAN-IFRA anun-
ciará os vencedores
do World Digital Me-

dia Awards no World News
Media Congress em Glas-

gow. A cerimônia de pre-
miação acontecerá no dia 2
de junho, durante o Jantar
de Gala do Congresso na
Galeria de Arte e Museu de
Kelvingrove.

O World Digital Media
Awards é a única compe-
tição de mídia digital verda-
deiramente global na indús-
tria de mídia. Os vencedo-
res de 2019 virão dos ven-

cedores do Prêmio Regio-
nal de Mídia Digital 2018 na
África, Ásia, Europa, Améri-
ca Latina, Oriente Médio,
América do Norte e Sul da
Ásia.

WAN-IFRA "Print

Innovation Awards 2019"

aberto para registro
A WAN-IFRA, Associação Mundial de Jornais e

Editores de Notícias, convida você a participar de
seu 2º Prêmio Anual de Inovação em Impressão. Es-
ses prêmios são uma iniciativa do World Printers Fo-
rum, a comunidade impressa da Associação Mun-
dial de Jornais e Editores de Notícias. O concurso
celebra os anúncios impressos mais inovadores,
bem como os produtos de editores de jornais e re-
vistas em todo o mundo. Os prêmios serão entre-
gues em Berlim no primeiro dia da exposição da Ifra
World Publishing Expo, na terça-feira, 8 de outubro
de 2019.

As inovações na indústria editorial não se limitam
ao setor digital, mas também estão impressas. Para
demonstrar isso para um público maior em todo o
mundo, o Fórum Mundial lançou o Impressoras Im-
primir Innovation Awards em 2018., Apesar de exis-
tirem muitos prêmios para os meios de comuni-
cação, bem como prêmios para impressão regional,
a impressão WAN-IFRA Eles são os Prêmios de Ino-
vação somente competição global com um foco cla-
ro em projetos de impressão inovadores.

De acordo com um
recente relatório pu-
blicado pela WAN-
IFRA, a redação das
redações está cada
vez mais aquecida
com as possibilida-
des de automatizar o
conteúdo das notí-
cias, mas ainda há
vários desafios em
torno da implemen-
tação e implantação atual desta notícia.
desenvolvimento crescente

A Associação Mundial de Jornais
(WAN-IFRA) parceria da Universidade de
Helsinki Com eo Centro de Pesquisa Téc-
nica da Finlândia VTT para produzir ESTA
mais recente relatório chamado Notícias
Automação: As recompensas, Riscos e
realidades de "jornalismo mecânica."

As empresas de mídia estão enfrentan-
do crescente pressão comercial para ex-
trair margens mais altas de recursos cada
vez menores, e isso é um fator-chave pa-
ra a automação de notícias, impulsionada

pelo aprendizado de
máquina e pela inte-
ligência artificial. O
relatório se concen-
tra em uma parte es-
pecífica da auto-
mação de notícias: a
geração automatiza-
da de notícias com
base em dados es-
truturados.

O relatório apre-
senta cinco exemplos de como a auto-
mação notícia foi implementado nas re-
dações de todo o mundo: MittMedia e Es-
tados Robots (Suécia), RADAR (Reino
Unido), The Washington Post (EUA), Valt-
teri (Finlândia) e Xinhua e Caixin (China) .

Estes casos e outros, enquanto em to-
do o mundo demonstram algumas das
possibilidades de editores de explorar a
automação de notícias, os pesquisadores
descobriram que ainda há muito a ser fei-
to o desenvolvimento, também do lado
dos editores, ou seja, para continuar ex-
perimentando

Um novo relatório WAN-
IFRA explora o potencial das

notícias automatizadas

Vencedores do WAN-IFRA World Digital Media Awards



Companhia Web site
ANASISCOR. www.anasiscor.pt
ANTALIS PORTUGAL www.antalis.pt
AUTO GRAFICA www.auto-grafica.pt
AZEVEDO & ALBUQUERQUE www.azevedoealbuquerque.com
BÖTTCHER www.boettcher-systems.com
CANON PORTUGAL www.canon.pt
CARLOS GOMES www.carlosrgomes.com
DIGIAL HIRES www.dhires.com
ELOI FERREIRA www.eloiferreira.pt
EMETRÊS www.emetres.pt
FAMAG www.famag.pt

FEDRIGONI Portugal www.fedrigoni.es
FORMATO LP www.lpereira.pt
FUJIFILM Portugal www.fujifilm.pt
GRAFODINÂMICA www.grafodinamica.pt 
GRAFOPEL www.grafopel.pt
IBEROPRENSA www.iberoprensa.net
IMPRESSIVE WORLD www.impressive-world.pt
INDUQUÍMICA www.induquimica.pt
ISOGRAPH www.isographsl.com
KONICA MINOLTA www.konicaminolta.pt
KYOPRINT www.kyoprint.pt
LACOR www.lacor.com

LUSOROL www.lusorol.pt
MAGCOP www.magcop-porto.pt
MANROLAND IBERICA S. www.manroland.pt
MARTIN WESTLAND www.martinwestland.com
NUNO PEREIRA www.toners-e-tinteiros.com
OKI SYSTEMS IBERICA www.oki.pt
PAPEL DO PRADO www.papeldoprado.com
PORTUCEL SOPORCEL www.portucelsoporcel.com
RHPRO www.rhpro.pt
RICOH PORTUGAL www.ricoh.pt
TORRASPAPEL www.torraspapel.com
XEROX PORTUGAL www.xerox.com

DDiirreettóórriioo de
Marque presença nesta secção: Tlf.: (+34) 91 309 65 20. 

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

Adast, Solna, Hamada, 
Heidelberg, Roland, Polar…

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

COMPRA e VENDA
MÁQUINAS GRÁFICAS USADAS

Adast, Solna, Hamada, 
Heidelberg, Roland, Polar…

SERIEDADE
PAGAMENTO À VISTA

FALAMOS PORTUGUÊS

LIGUE GRÁTIS PELO SKYPE
isograph_leandro

EXPERTOS EM IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO

FORNECEDORES

www.isographsl.com
www.martinwestland.com
www.icdsa.es
www.alborum.com
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O
s vencedores do European Di-

gital Media Awards da WAN-

IFRA foram anunciados na se-

gunda-feira, 1º de abril, no final

do primeiro dia da Conferência Digital

Media Europe em Viena. O WAN-IFRA

Digital Media Awards fornece aos edito-

res de notícias demonstrações regulares

das melhores práticas de inovação em

publicações digitais em todo o mundo.

Os prêmios são entregues em re-

giões do mundo todo ao longo do ano.

Todos os vencedores regionais entram

automaticamente no próximo concurso

World Digital Media Awards da WAN-

IFRA, que será anunciado este ano em

Glasgow, Escócia, durante o World Me-

dia Congress (1-3 de junho).

Vencedores do WAN-IFRA 
European Digital Media Awards

A IFRA World Publishing

Expo e a DCX Digital Content

Expo são feiras internacio-

nais do setor com foco em

editoração, criação de con-

teúdo digital, distribuição e

monetização. Em outubro,

ambos os eventos farão parte

de um conceito mais amplo: o

Berlin Publishing Days 2019.

Os visitantes poderão se

concentrar em exposições e

apresentações por dois dias

completos nos dias 8 e 9 de

outubro.

A Conferência Mundial

de Impressão iniciará a Ber-

lin Publishing Days 2019 em

7 de outubro. O Frankfurter

Allgemeine Zeitung sediará

a conferência no coração da

cidade das 11h às 18h.

Serão abordados os temas

atuais da indústria editorial,

como o computer to plate, a

automação da imprensa,

modelos de negócios, inves-

timentos e jornais. O progra-

ma será complementado

com a sustentabilidade co-

mo um tema urgente e a

apresentação das mais re-

centes inovações.

A Berlin Publishing Tours

em 10 de outubro oferece

dois eventos, cada um com

um foco diferente: uma rota

impressa e uma rota digital.

A partir das 10 da manhã e

aproximadamente até as

18h, três empresas inovado-

ras de impressão e distri-

buição, empresas de mídia

e empresas start-up serão

guiadas por essa metrópole

vívida, fornecendo infor-

mações sobre suas rotinas

diárias.

Berlin
Publishing
Days 2019



Líder em rotativas

offset usadas
� Venda e instalação rotativas offset

� Transferências

� Atualizações, serviço e reparos

� Agentes Procemex para gráficas (câmeras de

controle de quebras de papel durante a produção)

Espanha e Latín América

www.gws.nl


www.sistrade.com
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