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O lançamento do

Prinergy VME com

serviços gerencia-

dos é um passo de-

cisivo para o futuro

da Kodak. Com o

Prinergy VME (sigla

para ambiente de

máquina virtual em

inglês), a Kodak

hospeda e gerencia

o software virtual Prinergy para clien-

tes, apoiado por um investimento de

US $ 1 bilhão em P&D feito pelo Mi-

crosoft Azure. Com serviços geren-

ciados, a Kodak assume a responsa-

bilidade pela administração, segu-

rança e monitoramento do sistema 24

horas por dia, atuali-

zações e solução de

problemas.

Juntamente com o

Microsoft Azure, o Pri-

nergy VME com Mana-

ged Services executa

seu software de pré-im-

pressão em níveis ide-

ais 24 horas por dia, 7

dias por semana, 365

dias por ano. A Kodak assume a res-

ponsabilidade pelo atendimento ao

sistema: os backups de dados são

distribuídos por vários data centers

que fornecem segurança infalível, re-

cuperação de desastres e continuida-

de dos negócios.
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Kodak Prinergy VME, uma nova era nos

fluxos de trabalho

O
Ranking de Inovação 2019

(ranking de inovação 2019, um

estudo realizado pelo jornal fi-

nanceiro alemão Handelsblatt)

atesta as impressionantes credenciais

de inovação da indústria gráfica, espe-

cialmente no contexto da transformação

digital em que o setor está passando. A

Heidelberger Druckmaschinen AG (Hei-

delberg) está significativamente à frente

da concorrência neste ranking, ocupan-

do 23 na Alemanha e 325 em todo o

mundo. Os critérios de avaliação nos

quais o estudo se baseou são particular-

mente reveladores: o número de paten-

tes relevantes que uma empresa aplica

por um período prolongado determina

sua posição no ranking. A relevância e o

valor de uma patente são decididos de

acordo com sua contribuição para a digi-

talização e / ou impacto digital, dos quais

se destacam a conexão e interação (in-

terface) entre as tecnologias analógica e

digital.

Todos os anos, a Heidelberg solicita

cerca de 80 patentes prioritárias (solici-

tações originais de um artigo) e envia

cerca de 220 solicitações subsequentes.

Cerca de 60% dessas patentes estão re-

lacionadas a inovações digitais. Isso dá

à Heidelberg um total de aproximada-

mente 3.400 patentes existentes.

"MEMBRO

APIGRAF

2020" 
Ser membro da APIGRAF é

não só beneficiar de um con-

junto de serviços que presta-

mos em exclusivo aos nossos

associados  - como o aconsel-

hamento jurídico, os descontos

em seguros ou na aquisição de

energia, por exemplo - mas aci-

ma de tudo pertencer a uma co-

munidade constituída pelas

empresas gráficas e transfor-

madoras do papel, a nível na-

cional.

A marca APIGRAF é sinóni-

mo de representatividade, ido-

neidade e qualidade, porque

esses são também os valores

dos nossos membros. Como

tal, disponibilizamos-lhe em ex-

clusivo as artes finais do logóti-

po "Membro da APIGRAF

2020".

A Heidelberg está

posicionada no

Ranking de

Inovação de 2019

Associações brasileira

e portuguesa assinam

protocolo de intenções
A nona reunião do Grupo de Líderes da ABI-

GRAF (Associação Brasileira da Indústria Gráfica ),

realizada em novembro passado, permitiu que os

empresários tivessem uma visão geral do que está

acontecendo no mercado gráfico europeu e

também do cenário e perspectivas da situação polí-

tica no Brasil.

Na abertura do evento, o presidente da ABI-

GRAF, Levi Ceregato, lembrou que a economia

está se aquecendo e mencionou o fato de que nos

últimos 15 anos a indústria gráfica brasileira com-

prou mais de 15 bilhões de reais em equipamentos

importados . O Dr. Lopes de Castro, presidente da

APIGRAF (Associação Portuguesa das Indústrias

Gráficas e Transformadoras do Papel), relatou que

a situação em Portugal e na Europa não é muito di-

ferente daquela enfrentada pelos empresários bra-

sileiros. As margens de lucro negativas desde

2013, a recessão e a queda na rotatividade enfren-

tam a criatividade e a adaptação das empresas à

nova realidade do mercado, essa é a missão das

empresas no velho continente.

Na ocasião, Lopes de Castro e Levi Ceregato

assinaram um protocolo de intenções para o in-

tercâmbio de dados e informações entre entidades

gráficas brasileiras e portuguesas.
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A Heidelberg continua a

desenvolver os modelos digi-

tais Versafire EV e EP para

aplicações comerciais, ofere-

cendo novas opções de hard-

ware para a aplicação de aca-

bamentos on-line, como atua-

lizações novae, versão 2020

do Prinect DFE, que não ofe-

recerá apenas suporte com-

pleto aos novos elementos .

integrado, mas também in-

cluirá novos recursos.

Como novas opções de

alimentador e impressão de

pôster, ou sistema oferece

versatil idade para ainda

maior. O novo alimentador de

banners Plockmatic foi proje-

tado para assumir um alto vo-

lume de produção no formato

330 x 700 mm e incluía um

novo compartimento de aca-

bamento padrão e acaba-

mento de fólio com saída du-

pla para produção contínua e

ininterrupta, além da opção

de venda de Grampeie 30 fol-

has. O alimentador, auxiliado

por ar, permite a introdução

de folhas impressas anterior-

mente, ou a separação de fol-

has impressas, de diferentes

bandejas. Agora, por exem-

plo, pode imprimir cartões off-

set, quando desejar, adicio-

nar itens impressos digital-

mente. Isso se torna uma pro-

dução híbrida entre offset e

digital muito mais flexível e

que ambos os processos po-

dem ser explorados pela Mel-

hor Maneira Posivar.

Os novos recursos do Pri-

nect DFE Versão 2020 supor-

tam e expandem os recursos

do novo equipamento de aca-

bamento Versafire. Todos os

pré-ajustes e módulos de ali-

mentador de foram integrados

para produção automatizada

total do fluxo de trabalho.

Heidelberg apresenta atualizações

T
rês décadas após o

lançamento das suas

primeiras impressoras

LED, a OKI Europe

está a celebrar a sua história

enquanto pioneira e líder da

tecnologia de impressão LED.

A OKI foi a primeira fabri-

cante a utilizar a tecnologia

LED em impressoras em

1989, com o lançamento da

OL400 e da OL800, as pri-

meiras impressoras LED da

Europa. Em 1998, lançou a

OKIPAGE 8c, a primeira im-

pressora digital a cores da

OKI com velocidades duas

vezes superiores às da con-

corrência. 

Seguiram-se mais ino-

vações com a tecnologia de

impressoras LED; em 2005, a

OKI lançou a MFP C5500, o

primeiro multifunções LED/la-

ser a cores A4 do mundo a

chegar ao mercado. Utilizou

também a tecnologia como

parte de uma série de ino-

vações em termos de taman-

ho, velocidade e cor, lançando

dispositivos inovadores que

eram mais rápidos, mais pe-

quenos e mais económicos do

que os modelos da concorrên-

cia, tornando acessível a to-

dos a impressão a cores nu-

ma ampla variedade de supor-

tes. Como prova desta es-

tratégia, no início deste ano, a

OKI lançou a série C800.

Funcionando com base

nos princípios da eletrofoto-

grafia, utilizando luz para re-

gistar a imagem da página

num tambor fotossensível, a

principal diferença entre a tec-

nologia de impressora LED e

a tecnologia de impressora la-

ser encontra-se no processo

de transferência da imagem. 

Ao contrário das cabeças

de impressão a laser, as ca-

beças de impressão LED es-

crevem diretamente no tam-

bor, sem peças móveis ou es-

pelhos. Esta trajetória simples

e direta do papel aumenta a

fiabilidade, bem como as ca-

pacidades de manuseamento

de suportes das impressoras

LED em comparação com as

alternativas a laser. 

OKI Europe celebra 30 anos de tecnologia LED

A Apigraf está a colaborar

com a CIP na divulgação do

Promova, um projeto co-financiado pelos EEA

Grants Portugal e exclusivamente direcionado

a mulheres, que durante 1 ano proporcionada

Formação Executiva da Nova

SBE, Avaliação 360º em com-

petências de Liderança antes e depois do pro-

grama formativo,  sessões de Coaching e Men-

toring e atividades de networking. 

Divulgação

do Promova



Como desenvolvedor de negócios e
diretor de vendas da Fujifilm para a re-
gião EMEA, qual é o seu papel? Qual
será a sua função em Espanha e Portu-
gal?

A minha tarefa, como sempre foi,
será trabalhar em conjunto com as duas
subsidiárias da Fujifilm que temos na Es-
panha e em Portugal e com marcas que
compram muita impressão e compartil-
ham e desenvolvem soluções de comu-
nicação, incluindo soluções digitais, que
permitirão eles se comuniquem melhor
com os consumidores finais. A idéia é
vender mais usando todos os parâme-
tros do ecossistema, como meio ambien-
te, vendas cruzadas, redes sociais etc.
E, por outro lado, meu trabalho será
aconselhar nossa base de clientes con-
solidada sobre como otimizar o início de
seus negócios. com o que você tem e es-
tabeleça um plano de crescimento.

Inicialmente, algumas questões orga-
nizacionais A Fujifilm em Portugal abran-
ge todo o mercado gráfico? Na Espanha,
você o compartilha com outras empre-
sas, como a Cyan, Digital Hires, etc. e
compete diretamente com elas?

É importante que tenhamos uma enti-
dade local da Fujifilm para garantir a im-
plementação de nossa estratégia e otimi-
zar as comunicações com a sede eu-
ropéia à qual pertenço, mas também
com Tóquio, que essa entidade seja im-
portante para apoiar a melhor maneira
de nossos distribuidores independente-

mente do mercado e poder oferecer a
eles as melhores ferramentas de suces-
so. 

Em Portugal e Espanha, as entidades
da Fujifilm enviam toda a parte gráfica
para os dois países, mas na Espanha,
por experiência, história e bom senso,
optamos por trabalhar em equipe na Fu-
jifilm Espanha e Cyan para cobrir conjun-
tamente mercados como Impressão digi-
tal comercial , embalagens, etiquetas de
banda estreita e impressão em grande
formato.

Qual é o seu projeto de ação para os
dois países?

Meu projeto para esses países é im-
plementar idéias, novos conceitos de
negócios e fomentar a enorme criativida-
de que existe para inovar melhor. Quero
que sejamos líderes na Europa. Por
exemplo, nossa nova solução de im-
pressão Jetpress 750, a primeira instala-
da fora da Ásia, foi em Portugal; Na Es-
panha, já temos três clientes estratégi-
cos para nós e para o mercado. Por ou-
tro lado, as soluções que oferecemos
são projetadas para otimizar e ajudar a
mudança de que o mundo das artes grá-
ficas precisa. A impressão digital não é
fácil e, por outro lado, nunca substitui
completamente o deslocamento, por isso
é obrigação dos fabricantes aconselhar
nossos clientes em geral e, acima de tu-
do e sem demagogia, sem pensar na
marca que representamos. Estou há um
ano e meio na Fujifilm e, com a ajuda e o

compromisso da Fujifilm Espanha e
Cyan, conseguimos dobrar a base insta-
lada, desenvolver um novo negócio que
é confidencial por agora e multiplicar pro-
jetos por três. Portanto, eu diria que esta-
mos alinhados com o que pretendo.

O marketing e as vendas das so-
luções Fujifilm serão divididos entre vá-
rias empresas? Qual é a estrutura de
gestão da Iberia, quais responsabilida-
des lhe correspondem e qual será o seu
relacionamento com todas as empresas
que compõem a estrutura de vendas da
Fujifilm, incluindo a própria empresa-
mãe?

A direção geral da Fujifilm para Es-
panha e Portugal é realizada por Pedro
Mesquita, mas em ambos os países te-
mos uma organização local, que é o ca-
so e para todas as empresas, que no ca-
so da Espanha é liderada por Joan Ca-
sas e em Portugal por Filipe Marques. O
meu trabalho é apoiar da matriz europeia
em um papel muito vertical, com foco na
divisão de impressão digital para Portu-
gal, Espanha, França, Benelux e África
do Sul e desenvolvimento de negócios a
nível europeu, África e Oriente Médio.
Basicamente, em cada país, temos a
mesma estrutura que a matriz.

Com sua experiência de vários anos
em comunicação no mundo gráfico e da
Internet, como você viu a evolução e co-
mo vê a situação atual?

Antes de mais, gostaria de dizer que
sou um viciado em marketing digital por-
que é uma ferramenta que traz mais uma
corda para o arco de marketing. Nos
tempos em que vivemos, é essencial e
mais pessoas podem ser alcançadas fa-
cilmente, se comunicam melhor e me-
dem o que é comunicado.

Manuel Cortizo
Desenvolvedor de negócios e diretor de vendas da Fujifilm para a EMEA

Meu papel na Espanha e em Portugal, a primeira coisa é aproveitar um
mercado que eu conheço muito bem e aproveitar esses dois países que
são muito criativos. Para mim, voltar atrás no meu país é um orgulho,
mas também uma paixão. Liderarei a unidade de negócios de impressão
digital para uma área inteira na Europa, que integra Espanha, França,
Benelux e África do Sul, e o desenvolvimento e estratégia de negócios a
nível europeu na África e no Oriente Médio.
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A
série VarioPrint i foi reconheci-

da por centenas de clientes co-

mo uma solução para im-

pressão de alta qualidade de

grandes volumes de mala direta, comu-

nicações transacionais, material de

marketing, livros, revistas e manuais.

Essa solução de jato de tinta de fol-

ha única de tamanho B3 preenche a la-

cuna entre as impressoras de toner de

folha única de ponta e as impressoras

de jato de tinta de alimentação contínua

de nível básico.

Lançado em agosto de 2015, exis-

tem atualmente quase 250 instalações

da VarioPrint i-series em todo o mundo.

Os países europeus que lideram as ins-

talações são a Holanda, o Reino Unido,

a França e a Alemanha. O sucesso da

tecnologia foi de tal ordem que mais de

20% da base de clientes investiu em

um segundo dispositivo.

Uma das vantagens da VarioPrint i-

series é o aumento da produtividade,

pois imprime mais de 400.000 imagens

A4 por dia, com um tempo de atividade

de mais de 90%, com o dobro da velo-

cidade de dispositivos similares. O uso

de tinta em folhas soltas de papel offset

padrão em alta velocidade é possível

graças à primeira tecnologia ColorGrip.

As tintas iQuarius MX da série Vario-

Print i foram projetadas para clientes

que trabalham com papéis offset reves-

tidos para aplicações de artes gráficas

de alta qualidade.

A Ricoh lança novas

opções de acabamento para

suas impressoras digitais

em cores para volumes mé-

dio e alto Pro C9200 e Pro

C7200. Especificamente,

essas impressoras agora

adicionam oito opções de

alimentação e saída de pa-

pel, além de novos servido-

res de impressão EFI.

Graças a essas novas possi-

bilidades de alimentação e

saída de papel, os usuários

dos modelos Pro C9200 e

Pro C7200 podem aumentar

sua produtividade e forneci-

mento de aplicativos, como

o uso de papel revestido ou

capas de alta gramatura,

além de inserir folhas.

Eles também incluem

funções de encadernação,

como encadernação de ca-

valete para estandes longos

e acabamento SquareFold,

que ajudarão os clientes a

internalizar essas tarefas.

Outra novidade importan-

te é a incorporação dos servi-

dores de impressão EFI

Fiery, que oferecem maior

desempenho e novos recur-

sos. Estes são os servidores

E-86 para a série Pro C9200

e E-86A para o Pro C7200.

No caso das impressoras Pro

C7200x de 5 cores, os servi-

dores E-86A e E-46A apre-

sentam uma nova e exclusiva

função de calibração de co-

res que garante impressões

da mais alta qualidade em

aplicativos de 5 cores.

O marketing digital tornou-se como

era impresso alguns anos atrás. Esta fe-

rramenta está sendo usada esquecendo

massivamente o que o produto e os con-

sumidores realmente são. Quantas acon-

tece conosco que recebemos um "pop-

up" nas redes sociais que não solicita-

mos? O marketing digital é uma ferra-

menta de marketing que deve ser usada

para lançar um produto e não o marke-

ting digital usando o produto para lançar,

como pode ser visto em muitos casos.

Tende a esquecer o que é o produto e o

"clique emocional" que, este último, não

pode ser medido.

O objetivo é otimizar a multicanalida-

de para poder vender mais e melhor.

Anos atrás (e até agora) nas comuni-

cações gráficas, não havia uma estraté-

gia para medir o retorno, pensava-se

apenas em disseminar e, agora, com o

marketing digital, você pode, de uma ma-

neira simples, medir o retorno otimizando

o multicanal.

O marketing digital não é apenas ma-

temática. Atualmente, novas tecnologias

em todos os segmentos nos permitem re-

almente comunicar melhor e, acima de

tudo, conhecer melhor nossos clientes.

Pessoalmente, acho que, embora tudo

tenha mudado, o canal gráfico e digital,

como outros tipos de canal, tem ou deve-

ria conviver e interagir entre si.

O importante é que todos tenhamos

que pensar que somos clientes de al-

guém e que o clique emocional é o que

nos move. Portanto, o multicanal é o mel-

hor compromisso para se comunicar mel-

hor e obter resultados.

A Canon Varioprint I-Series

chega a 250 instalações

Ricoh Pro C9200 e Pro C7200 incluem novas opções de acabamento
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O
futuro da digitali-

zação e os novos

desafios associa-

dos ao gerencia-

mento de documentos e re-

sultados foram os problemas

da Comparting 2019 em

Stadthalle Sindelfingen nos

dias 7 e 8 de novembro deste

ano passado. Cerca de 430

usuários e especialistas em

Tecnologia da Informação de

15 países participaram do

congresso internacional de

comunicação omnichannel,

além de clientes. Os efeitos

da comunicação eletrônica

na criação e processamento

de várias perspectivas são os

seguintes processos comer-

ciais, no sentido de auto-

mação rigorosa.

Ou padrão para a criação

de documentos e a capacida-

de do omnichannel e que,

neste caso, não existe fonte

para que possa ser exibida

por todo o mercado, inclusive

pelos canais de mídia social,

de acordo com os requisitos

do cliente.

O tema principal do con-

gresso foi o que significa o

termo digitalização. Segundo

Harald Grumser, CEO da

Compart, é incontestável que

o computador quer assumir o

trabalho de pessoas em mui-

tas áreas.

"Há trinta anos que fala-

mos sobre digitalização, mas

as diferenças em relação ao

início são enormes agora. Ela

mudou como um todo", diz

Grumser.

A digitalização com suas

várias tecnologias amadure-

ceu e a palavra-chave é AI

(Inteligência Artificial), além

do armazenamento de dados

na chamada nuvem e do uso

crescente de assistentes de

idiomas como Siri e Alexa,

que agora podem responder

perguntas em alemão ou

inglês quase perfeito.

Harald Grumser acres-

centa: "Embora a Compartia

não seja uma fonte de inte-

ligência artificial, a inteligên-

cia artificial e necessária para

a avaliação automática de

mensagens de voz e vídeos.

Mais precisos em termos de

olhos e ouvidos, esses dados

são estruturados e estão dis-

poníveis centralmente".

seguramente" destacou o

poder "disruptivo" das tecno-

logias em nuvem, que geral-

mente é subestimado. Se-

gundo Töreki, ele revolucio-

nou a arquitetura de software

e é a base da atual economia

de plataformas digitais. Sua

aplicação: uma aplicação mo-

derna possui uma estrutura

modular e diferentes funções

de aplicação por meio de in-

terfaces de programação

abertas (APIs). Quanto mel-

hor uma interface, mais valio-

so será o software Isso leva

ao que geralmente é conheci-

do como Economia da API.

O congresso, como de

costume ano após ano, foi

caracterizado por uma ampla

variedade de tópicos. Clien-

tes e parceiros da Europa e

América do Norte apresenta-

ram seus projetos, com uma

Tendência a questões como

transparência na produção

de documentos, vários cená-

rios de aplicativos para a nu-

vem na comunicação com o

cliente e a importância da

conversão padronizada de

documentos na caixa de en-

trada digital como base para

os processos subseqüentes.

Nesse contexto, a Com-

part apresentou suas novas

soluções DocBridge Conver-

sion Hub e DocBridge Gear.

Pela primeira vez, a reunião

geral do DOXNET ocorreu no

contexto da Comparting.

Neste congresso, na apli-

cação do slido.com, foi usado

profusamente para fazer per-

guntas e consultas ao vivo

durante as apresentações.

Comparting 2019
Comunicação omnichannel com ou cliente
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A
principal

m e n s a -

gem da

d r u p a

2016 foi

que o jato de tinta

agora está pronto

para o "horário no-

bre" em uma cres-

cente gama de apli-

cações e está bem

posicionado para

mudar os métodos

de impressão con-

vencionais. Em

2016, deveríamos

"tocar o futuro" e, em 2020, deveríamos

realmente "abraçá-lo" adequadamente.

Até 2020, todos acham que a Drupa si-

nalizará a vitória da impressão sem im-

pacto. Para mim, 2020 será outro drupe

de jato de tinta. O sucesso do jato de tin-

ta é derivado e incorporado à própria na-

tureza da tecnologia que pode ser vista

através de seus principais elementos.

IMPRESSÃO SEM CONTATO

Hoje, a impressão digital elimina a

maior parte do tempo ineficiente de uma

empresa de impressão, quase não há

etapas intermediárias. Os provedores de

serviços de impressão se tornam mais

produtivos, aumentam sua capacidade

de resposta e contribuem para reduzir o

estoque para seus clientes. O futuro da

impressão está configurado para digital e

jato de tinta. A Xerografia e o Desloca-

mento não podem ir aonde o jato de tinta

pode ir com larguras muito grandes, im-

primindo em objetos e tecidos. A tecnolo-

gia de jato de tinta permite impressão

sem contato, eliminando o risco de dis-

torção da imagem ou deterioração do

substrato.

Nenhum mercado para para os fabri-

cantes e todos estão redobrando sua

criatividade para gerenciar essas peque-

nas gotas de tinta. Seja a altura da

ejeção em relação ao papel, a fragilidade

das cabeças em termos de atrito, sua

permutabilidade, a velocidade de ejeção

da tinta junto com a precisão da forma de

cada gota, o tamanho e a qualidade do

pigmento, a limitação de penetração de

tinta no substrato ou secagem melhora-

da de papel não revestido, etc.

Vemos muitos fornecedores de ca-

beçotes de impressão (Memjet, Kyocera,

Fuji, Xaar, Konica Minolta, entre outros)

que oferecem resolução mais alta, velo-

cidades mais altas e custos mais baixos.

Tudo isso abre novos horizontes. Embora

as cabeças tivessem anteriormente ape-

nas um modEradas de resolução e veloci-

dade com uso limitado de aplicativos, es-

tamos testemunhando um incrível desen-

volvimento de novas cabeças em muitos

fornecedores que oferecem alto desem-

penho e resolução de impressão. Portan-

to, existem muitos fornecedores de má-

quinas a jato de tinta que prestam ser-

viços em vários mercados, de etiquetas a

grandes formatos, têxteis, embalagens e

impressão industrial. O crescimento aqui

é significativo e estou convencido de que

estamos em um ponto de virada claro pa-

ra que o jato de tinta se torne a tecnologia

dominante na drupa 2020. Testemunha-

remos algumas máquinas revolucionárias

e veremos que quase não há limite para a

injeção de tinta.

SOFTWARE, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E

IMPRESSÃO 3D
Enquanto o cabeçote de impressão

requer tecnologia avançada tecnologias,

a magia do jato de tinta produzida

também se deve a outros ingredientes-

chave recentemente disponíveis, como

impressão 3D, software avançado e inte-

ligência artificial. Esses componentes

são as melhores ferramentas para ajudar

a aperfeiçoar máquinas a jato de tinta, o

que faz com que sua flexibilidade e pre-

cisão superem as expectativas. Alguns

fabricantes de cabeçotes de impressão,

como Bobst Group Mouvent, estão usan-

do tecnologias de impressão 3D para in-

tegrar todos os componentes em um es-

paço pequeno, com o mais alto nível de

precisão, oferecendo grupos de cabeço-

tes compactos para uso em diversas tec-

nologias. Quase tão simples quanto os ti-

jolos de Lego!

As tecnologias adjacentes estão real-

mente acelerando o desenvolvimento

contínuo do jato de tinta, inventado há

muitos anos. Os novos algoritmos ajudam

os fabricantes de impressoras digitais na

busca de falhas no bico, na detecção de

bolhas de ar no interior do tanque de tinta

da cabeça, na obtenção de uma taxa de

jato de tinta constante, juntamente com a

finura de cada gota, ou com a correção do

jato de tinta desviando para o jato adja-

cente ao jato perdido etc. Em resumo,

você pode dizer que a Inteligência Artifi-

cial em software avançado está ajudando

a eliminar imperfeições na engenharia

dos cabeçotes de impressão.

O recém-inventado Industry 4.0, que

se refere a máquinas que são comple-

mentadas com conectividade sem fio e

sensores, conectados a um sistema que

pode visualizar toda a linha de produção e

tomar suas próprias decisões, está muito

alinhado com os princípios do jato de tinta.

COR EM ABUNDÂNCIA

Com impressoras com até 12 cores e

um tamanho de gota que varia em um fa-

tor de 10, todas as cores podem ser im-

pressas conforme o intervalo estiver no

topo de qualquer sistema de impressão.

Não é mais o olho humano que julga e

compara entre o original e o resultado, é

o sistema que aplica seus próprios

padrões. Os anúncios recentes de Lan-

da, alcançando cerca de 97% da Panto-

ne e afirmando que cores planas podem

se tornar algo do passado, estão prepa-

rando o cenário para a drupa 2020, onde

todos esperamos que o jato de tinta seja

a estrela do show. A recentemente anun-

ciada tecnologia BOBST DigiColor

também anuncia o crepúsculo de cores

planas. 

Drupa Essentials of Print

O que se segue no jato de tinta 

e as muitas razões para adotá-lo?

Régis Thienard

Especialista em

consultoria em jato

de tinta da indústria

gráfica
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Todos esses anúncios agradarão os

proprietários de marcas que não preci-

sarão mais depender do humor e da sub-

jetividade de um operador de impressora.

VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO

A tecnologia de jato de tinta tem o po-

tencial de imprimir em praticamente qual-

quer substrato, de têxteis a embalagens,

até diretamente na forma de muitos subs-

tratos. A tecnologia atual de jato de tinta

não estabeleceu um marco em literalmen-

te tudo o que é impresso, mas não há dú-

vida de que ela evoluirá ainda mais. Em

algumas áreas, o jato de tinta ainda está

engatinhando, por exemplo, no embele-

zamento. Empresas como MGI, KURZ,

SCODIX estão abrindo novas áreas e is-

so é apenas o começo.

O jato de tinta é cada vez mais visto

como um mecanismo evolutivo das técni-

cas de impressão e essa evolução permi-

te a impressão de materiais cada vez

mais complexos. A natureza sem contato

do jato de tinta abre uma infinidade de no-

vos mercados, como vidro, cerâmica,

azulejos e até placas de circuito impres-

so. Podemos ter certeza de que a drupa

2020 dará vida a novos aplicativos. O le-

ma "abraçar o futuro" pode muito bem tor-

nar-se "abraçar o jato de tinta como o fu-

turo". Inovações disruptivas estão em mo-

vimento!

Espero que a Drupa exiba livros im-

pressos digitalmente com realidade inte-

grada aumentada e eletrônicos impres-

sos, entrega de embalagens conectadas,

recursos avançados de segurança em to-

da a cadeia de suprimentos, tecidos com

sensores de saúde (tensão, desidratação

etc.)

DADOS VARIÁVEIS, AGILIDADE E

FLEXIBILIDADE

Os proprietários das marcas e suas

agências esperam, até exigem, mais per-

sonalização e customização em estágios

avançados. Todo mundo quer que o pa-

cote seja o produto. Alguns atores impor-

tantes, como a Philip Mo Rris Internatio-

nal (PMI), esperam que a impressão digi-

tal seja o núcleo de sua produção de em-

balagens. O Digital permite que qualquer

item da embalagem seja único e produzi-

do em 7 dias, em vez de 18 meses, como

declararam recentemente. Além disso, à

medida que os "dados" se tornam a es-

pinha dorsal da Indústria 4.0, a impressão

digital e o jato de tinta, por sua própria na-

tureza, enfrentarão essa nova realidade,

para que tudo o que for impresso possa

ser o mesmo, mas também possa ser di-

ferente.

CUSTOS

Muitos afirmam que o limite do jato de

tinta está relacionado ao custo da tinta.

Hoje, a pesquisa do fabricante necessária

para produzir tintas envolve investimen-

tos contínuos, principalmente porque os

cabeçotes de impressão estão em cons-

tante mudança e as formulações de tinta

precisam ser ajustadas. Embora seja ver-

dade que o desenvolvimento de tintas pa-

ra jato de tinta seja mais caro do que para

offset ou flexografia, é apenas uma

questão de tempo para que o jato de tinta

seja mais acessível e quando seu volume

de produção excede as tintas offset, isso

pode ter um custo conjunto.

SUSTENTABILIDADE

A aceleração da adoção do jato de tin-

ta também deriva do fato de poder ser à

base de água com todos os benefícios

ambientais associados. A HP em im-

pressão de papelão ondulado está fazen-

do alegações importantes sobre a susten-

tabilidade de suas tintas, especialmente

para embalagens de alimentos. Outros

continuarão com tintas à base de água,

como foi mostrado recentemente, por

exemplo, no Labelexpo 2020 do Bobst

Group com sua impressora de etiquetas

Mouvent de até 100 metros / minuto.

Como eu disse na introdução, a drupa

2020 deve adotar jato de tinta como nun-

ca antes. O jato de tinta continua sendo

uma tecnologia relativamente nova e de

rápido desenvolvimento, as inovações

que estão ocorrendo agora e as que virão

a tornarão a tecnologia dominante em to-

das as principais aplicações de im-

pressão e até mesmo além. Portanto, en-

quanto prepara sua viagem para Drupa

em Düsseldorf, tenha a mente aberta e

procure especialmente por coisas que

não eram possíveis até agora, porque em

breve elas serão o "novo normal"!

"Na drupa 2020, testemunharemos algumas máquinas

revolucionárias e veremos que quase 

não há limite para o jato de tinta".

"A tecnologia atual de jato de tinta não estabeleceu um

marco em literalmente tudo o que é impresso, mas não há

dúvida de que ela evoluirá ainda mais. A natureza sem

contato do jato de tinta abre uma infinidade de novos

mercados. "
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Canon, concedido pela

EcoVadis
A Canon, fornecedora global de serviços de tecnologia e imagem, anunciou

que fui premiada, pelo quinto ano consecutivo, com a classificação de ouro
EcoVadis. Esta distinção coloca a Canon entre os 5% das empresas mais valo-
rizadas em desempenho sustentável.

Para decidir sobre uma classificação de empresas, ou sistema de respon-
sabilidade social corporativa (RSE), a EcoVadis garante um total de 21 aspec-
tos diferentes em quatro categorias: meio ambiente, trabalho prático, respeito
aos direitos humanos e trabalhadores, negócios práticos Ética e cadeia de su-
pressões A Canon forneceu informações sobre suas práticas de RSE em todas
as suas áreas de negócios para apoiar esses problemas.

A Brother ganhou cinco
prêmios na edição de 2019
do "Good Design Award",
ou o único sistema aberto
para a avaliação de proje-
tos não japoneses desde

1957. Cabelo, 27º ano con-
secutivo, para uma empre-
sa reconhecida como uma
qualificação de seu equipa-
mento.

Os produtos premiados

por seu projeto no Good
Design Awards de 2019
são: uma impressora a la-
ser nos núcleos HL-
L3230CDW, uma impres-
sora multifuncional nos nú-

cleos MFC-L3770CDW ou
scanner ADS-1700W, co-
mo impressoras de etique-
tas TD-4410D, TD-
4420DN, TD 4520DN e TD-
4550DNWB.

A
Fujifilm anunciou que
sua impressora a jato
de tinta B2 de tercei-
ra geração recebeu a

certificação Fogra por impri-
mir provas de cores, incluindo

as acreditações FOGRA51 e
FOGRA52 por seus substra-
tos premium livres de madei-
ra revestida e não revestida,
respectivamente. Esse re-
conhecimento foi concedido

após vários testes no Fujifilm
Advanced Printing Techno-
logy Center em Bruxelas, rea-
lizado com o software de ge-
renciamento de cores Fujifilm
XMF ColorPath.

Com os testes realizados
em papéis offset revestidos e
não revestidos, papel revestido
para jato de tinta, lona e papel
sintético, a Jet Press superou
todos os padrões exigidos.

Jet Press 750S recebe certificação

Fogra para testes de cores

Brother ganhou cinco prêmios, não

"Good Design Awards 2019"
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A Brother, especialista em

soluções de impressão, identi-

ficação e digitalização, conti-

nua se concentrando na pre-

servação do meio ambiente

por meio do programa 'Brother

Earth', que abrange todas as

suas atividades ambientais e

continua a reduzir seu impac-

to, não no meio ambiente. 

Por meio de seu contrato

de mais de 10 anos com a Co-

ol Earth - caridade pela con-

servação da floresta tropical -,

o fabricante japonês colabora

para proteger ecossistemas e

ajudar comunidades em flo-

restas tropicais. Este acordo

concentra a preservação da

biodiversidade do Peru e da

Papua Nova Guiné - um dos

dois ecossistemas  com o qual

se alcançam 5 milhões de ar-

vores em pé.

A Brother continua comprometida com o meio ambiente

A
Fujifilm anunciou que

sua impressora a jato

de tinta B2 de tercei-

ra geração recebeu a

certificação Fogra por impri-

mir provas de cores, incluindo

as acreditações FOGRA51 e

FOGRA52 por seus substra-

tos premium livres de madei-

ra revestida e não revestida,

respectivamente. Esse re-

conhecimento foi concedido

após vários testes no Fujifilm

Advanced Printing Techno-

logy Center em Bruxelas, rea-

lizado com o software de ge-

renciamento de cores Fujifilm

XMF ColorPath.

Com os testes realizados

em papéis offset revestidos e

não revestidos, papel revesti-

do para jato de tinta, lona e pa-

pel sintético, a Jet Press supe-

rou todos os padrões exigidos.

Riso lanza a Valezus T2100

A Konica Minolta anuncia o lança-

mento da máquina industrial de im-

pressão e impressão comercial MGI

JETVARNISH 3D One, destinada a

mercados como pequenas embalagens

de luxo, livros, revistas, cartões de visi-

ta, menus, folhetos, álbuns de fotos e

cartões de felicitações. Os possíveis

clientes incluem impressoras digitais,

empresas de artes gráficas e atuais

clientes da Konica Minolta que desejam

aumentar as oportunidades de negó-

cios.

Este produto topo de gama utiliza

um verniz universal para vários efeitos

téticos 2D e 3D, para invernar e tributar

com uma única passagem.

Como parte das especificações bá-

sicas, a tecnologia MGI é combinada

com os cabeçotes piezoelétricos da

Konica Minolta. 

A impressão pode ser feita tanto

em offset como em materiais digitais. A

secagem e a cura "no trabalho"

através de um LED ecológico (para um

ambiente livre de ozônio) também são

fornecidas como padrão. Até 2.077 fol-

has A3 por hora podem ser impressas

com uma faixa de tamanho de 364 x

750 mm.

Konica Minolta apresenta ou MGI JETVARNISH 3D One
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Para a Konica Minolta, as

notícias mundiais da série

Sua Nova AccurioPress

C14000, sua primeira entra-

da no segmento de im-

pressão de alto volume. O

AccurioPress C14000 impri-

me 140 páginas por minuto

(ppm) em A4 e é 40% mais

rápido que qualquer outro

dispositivo baseado no toner

Konica Minolta. Um segundo

modelo da série, ou Accurio-

Press C12000, oferece a

mesma qualidade de

i m -

pressão rápida de 120 ppm.

A AccurioPress C14000

oferece um maior volume de

impressão e um ciclo de tra-

balho mais longo para al-

cançar novos clientes de im-

pressão comercial no seg-

mento HPP (impressão de

alta produção) que exigem

alta produtividade, eficiên-

cia operacio-

nal e quali-

dade para

mala direta, brochuras e

catálogos.

Como opções de ins-

peção automática IQ-501 da

Konica Minolta, Intelligent

Quality Care, oferecemos um

desempenho de inspeção,

verificando a qualidade da

impressão e detectando

atrás rachadu-

ras e manchas. Impressões

de alta qualidade significa

estabilidade máxima, mes-

mo durante trabalhos de lon-

go prazo, enquanto registra

um registro de aumento do

volume total de impressão.

Como as novas soluções

oferecem um alto ciclo de tra-

balho Confiável até 2,5

milhões de impressões men-

sais, com o dobro fornece

capacidade

de toner

que os mo-

delos ante-

riores.

A Canon apresenta a imagePRESS C165, uma impressora multifuncional

que combina o melhor da tecnologia imageRUNNER Advance com um con-

junto de ferramentas e acabamentos profissionais imagePRESS.

P
ara a Canon reforma ou portfólio

de equipamentos de impressão

em preto e branco A3 com ou

lançamento de três novos mode-

los (imageRUNNER 2625i, imageRUN-

NER 2630i e imageRUNNER 2645i). No

entanto, a empresa atualiza a Linha ima-

geRUNNER adicionando inovações tec-

nológicas e incluindo recursos do equi-

pamento imageRUNNER ADVANCE.

Entre as principais vanta-

gens desses dispositivos

estão a grande versatilidade

dos formatos de digitalização

e a opção de inicialização se-

gura, entre outros aspectos.

Além disso, possui uma inter-

face colorida de 7 "cujas funcionalidades

são apenas características da série AD-

VANCE.

Canon lança gama de impressões

imageRUNNER 2600

Uma nova imagePRESS C165 da Canon

Konica Minolta lança ou AccurioPress C14000
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A casa de moda Emporio Armani elevou sua publicidade em

outdoors a novos patamares com o uso da impressão 3D de

grande formato. A Armani voltou a recorrer à impressora de gran-

de formato, Colorzenith Milan, para produzir outdoors de di-

mensões gigantescas que promovam sua mais recente coleção

de moda e acessórios, após o sucesso de sua campanha publi-

citária anterior em Milão. A Colorzenith produziu duas grandes fi-

velas de águia. As águias são réplicas exatas dos acessórios Ar-

mani encontrados nos cintos de sua última coleção.

O primeiro quadro de avisos apresenta uma águia de 2,1m x 1,2m (6,9 pés x

3,9 pés), finalizada com tinta prata metálica, plexiglás chanfrado e inserções bril-

hantes. Foi impresso em 3D em 29 horas. A fivela do cinto 3D, de 1,8 m x 1,3 m (6

pés x 4,3 pés), para o segundo outdoor, foi finalizada com tinta metálica prateada

cromada e prata fosca. Demorou apenas 15 horas para imprimir.

Massivit 3D em

Mangá One Piece

One Piece, a série de quadrin-

hos e mangá mais vendida de todos

os tempos, completou 20 anos com

uma exposição que apresenta 24

imensas réplicas impressas em 3D

de seus principais personagens,

produzidas em uma impressora 3D

Massivit. Os visitantes puderam in-

teragir com todos os personagens

que apareceram impressos ou ani-

mados durante esse show de dois

meses em Taipei, Taiwan.

A ID Installation Art foi a empre-

sa responsável por dar vida a esses

personagens imensamente popula-

res usando sua impressora 3D Mas-

sivit 3D 1800 Pro 3D.

A
Mimaki Europe esteve presente

no Formnext, realizado em no-

vembro passado em Frankfurt

(Alemanha), onde mostrou uma

ampla gama de aplicações feitas com a

impressora 3D colorida 3DUJ-553 da Mi-

maki, uma máquina capaz de replicar

fielmente mais de 10 milhões de cores.

A impressora 3DUJ-553 3D permite

criar peças realistas e gráficas, graças à

precisão de seus detalhes e aos seus

amplos recursos de cores. A Mimaki uti-

liza sua especialização no campo da cor

para produzir resultados uniformes e re-

petíveis, garantindo a replicação im-

pecável na vida real dos desenhos feitos

na tela. Além disso, Mimaki desenvolveu

um resina transparente    que permite

obter cores completamente transparen-

tes ou semi-transparentes. Com opções

para impressão em camadas de 19, 22,

32 ou 42 µm, a impressora 3DUJ-553 3D

oferece detalhes superfinos e superfí-

cies lisas; Além disso, o material de su-

porte solúvel em água que se dissolve

facilmente após a impressão permite

preservar os detalhes durante as fases

de pós-processamento. A impressora é

uma solução perfeita para uma ampla

gama de aplicações, como protótipos de

carros, modelos de arquitetura e emba-

lagens de luxo.

Mimaki mostra sua solução 3D para empresas

A Armani aproveita a impressão 3D com o Massivit 1800
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A Roland DG participará da feira de vare-
jo, a EuroShop (de 16 a 20 de fevereiro de
2020), com uma vitrine de soluções de pon-
ta para a personalização de produtos on-line
e em lojas que estão transformando a expe-
riência do varejo em todo o mundo.

No estande da Roland DG na EuroShop,

o software cotodesign será exibido, ofere-
cendo um processo de impressão automati-
zado com uma variedade de equipamentos
compactos da Roland, que exigem apenas
treinamento e experiência mínimos dos ope-
radores, garantindo o resultado da im-
pressão perfeita o tempo todo.

A solução de impressão a
jato de tinta UV-LED UV
Azon Matrix Cubejet imprime
diretamente em qualquer ob-
jeto plano ou redondo com
até 42 cm de altura e 33 cm
de diâmetro e vem com ta-
manhos opcionais de cama
de 590 mm x 1200/1800 mm,
1100 mm x 1200/2500 mm.

A série Matrix Cubejet ex-
pande produtividade e criati-
vidade, imprimindo direta-
mente em qualquer tipo de
material, como ABS, policar-
bonato, TPU, PVC, madeira,
pedra, vidro, lona, cerâmica,
alumínio e também abrange
a impressão 3D e ADA e
Braille em objetos cilíndricos .

É capaz de lidar com ma-
teriais pesados para apli-
cações externas e industriais,
como caixas impressas, mó-
veis, barris, latas de lixo, va-
sos e outros. Com uma abor-

dagem diversificada às de-
mandas futuras do mercado
na indústria de embalagens,
design e decoração de casa
e outras indústrias, a Matrix
Cubjet também oferece su-
porte a todas as soluções pa-
ra fabricantes de placas, im-
pressoras, clientes comer-
ciais, lojas de presentes e ou-
tros.

O completo software Azon
RIP e a tinta flexível sem fta-
latos com o certificado EN
71-3 garantem impressão de
qualidade e uso seguro em
várias aplicações provenien-
tes da indústria de móveis e
brinquedos infantis e, em ge-
ral, o menor custo de tinta de
1 m 2. A versatilidade da tinta
branca como base para a ca-
mada de alta densidade
CMYK oferece texturas inco-
muns e criativas em todos os
materiais.

A Durst, fabricante

de tecnologias de pro-

dução digital de ponta,

e a Color Concepts,

prestadora de serviços

profissional indepen-

dente para a indústria

de impressão digital de

grande formato, anun-

ciaram sua aliança.

A Color Concepts

foi nomeada parceira

preferida da divisão de

soluções de software

Durst, DPS (Durst Pro-

fessional Services). A

empresa holandesa

dará suporte ao geren-

ciamento de cores

após a implementação

dos projetos de soft-

ware "Durst Work-

flow".

O Durst Workflow

Software baseado em

navegador combina a

preparação de dados, o

gerenciamento de co-

res e a saída do trabal-

ho para garantir uma

produção que garanta

os melhores resulta-

dos no menor tempo

possível. A Color Con-

cepts também ofere-

cerá suporte ao geren-

ciamento de cores para

ajudar os clientes do

Durst Workflow a ele-

var seus padrões em

termos de qualidade de

impressão.

Nova solução industrial

Azon Matrix CUBEJET

Roland DG estará na EuroShop 2020

Color Concepts e Durst

anunciam uma aliança
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As tintas para injeção LED Anuvia
1250/1551 e Anapurna1200 / 1501 Agfa UV
para sinalização e exibição receberam a cer-
tificação GREENGUARD Gold por reconhe-
cimento de seu caráter ecológico.

A certificação GREENGUARD se esten-
de a produtos que cumprem alguns dos mais
rigorosos padrões de emissões químicas do
mundo, que ajudam a reduzir a contami-
nação do ar interno e o risco de exposição a
substâncias químicas. Os blues 1250 e 1551
da Agfa Injection, assim como os Anapurna
1200 e 1501, obtiveram o mais alto nível de
certificação GREENGUARD Gold. Isso signi-
fica que pode ser usado com total segurança
em impressões que cobrem todas as pare-
des de uma habitação e no chão para cartéis
ou decorações parciais. 

A Mutoh obteve a certificação Gold GRE-
ENGUARD por suas tintas MS41, desenvol-
vidas especialmente para as impressoras
ancho XpertJet de 64 ".

Como resultado, as empresas de im-
pressão e impressão que investem em uma
nova impressora XpertJet terão total tranqui-
lidade, além de uma venda competitiva, além
de fornecer uma solução certificada para
aplicações de paredes interiores com acaba-
mento perfeito, incluindo oficinas, aulas e
arredores. de atendimento médico.

A certificação é obtida na categoria Papel
da parede, se a categoria mais alta com a
maior área de superfície impressa em aulas,
oficinas ou atendimento médico.

A tinta flexível Canon UVgel 460,
apresentada em maio com uma nova
impressora flexível Colorado 1650,
alcançou o mais alto nível de certifi-
cação UL GREENGUARD Gold da
UL Environment, uma empresa líder
internacional em certificação e segu-
rança.

Esse credenciamento prova que
as impressões do Colorado 1650
atendem aos padrões internacionais
mais exigentes por suas baixas
emissões de compostos orgâ-
nicos voláteis (COV). É por
isso que os aplicativos
para impressão com tin-
ta Canon UVgel 460
são totalmente segu-
ros para uso em es-
paços internos, como

clarabóias e centros de saúde, locais
onde pessoas e especialmente
crianças passam longos períodos de
tempo.

Esta nova tinta flexível pode esti-
car até 85% sob medida para vinis
autoadesivos e tecidos de poliéster.
Esse é um fator importante nas insta-
lações em que as impressões devem
ser duplicadas, registrando a curva.
Não há mais problemas, em apli-

cações internas, co-
mo toalhetes emol-
durados, impressão

digital têxtil, gráficos
retroiluminados e ilumi-
nação frontal, aplicações

de decoração de superfície e
aplicações externas como
gráficos de veículos.

Tinta flexível Canon UVgel 460

Tintas Mutoh MS41

obtienen Certification

GREENGUARD Oro

Tintas UV LED Agfa

certificadas pela

GREENGUARD Gold

U
ma nova equipe de grande for-
mato com as tintas látex Ricoh
Pro L5160 (configuradas com
CMYK dupla) ganhou o prê-

mio Pick Award 2020 na categoria de
impressoras industriais CMYK com tin-
tas eco-solvente / látex de 1,5 m. no fe-
riado da Viscom da Itália.

O Ricoh Pro L5160 foi desenvolvi-
do como resposta às necessidades
das empresas de impressoras e comu-
nicações visuais que exigem mais ver-
satil idade nos tipos de trabalho

(CMYK, mas branco), produção mais
rápida de interrupções e maior produti-
vidade (CMYK).

O equipamento oferece uma veloci-
dade de 46,7 m2 / h no modo externo
padrão e 25 m2 / h no modo interno
padrão com uma resolução de 1200 x
1200 dpi. Além disso, o Pro L5160 ofe-
rece facilidade de uso com manu-
tenção automatizada e ventosas
ecológicas com tintas de látex Ricoh
de alta opacidade, certificadas com o
Greenguard Sustainability Certificate.

Tintas de látex La Ricoh Pro L5160,

concedidas pelo Buyers Lab
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A
Roland DG Corpo-

ration anunciou a

incorporação das

impressoras / corta-

doras ecossolven-

tes de grande formato SG25

de 1625 mm, 1371 mm e 762

mm (64 ", 54 ", 30"), sua série

TrueVIS de última geração.

Nossa nova série SG2

oferece a confiabilidade, pre-

cisão e qualidade de corte da

marca TrueVIS, com fluxos

de trabalho otimizados e pra-

zos de entrega extremamen-

te rápidos que me permitem

terminar meu trabalho todos

os dias, o que o torna perfei-

to para nossos fornecedores.

de serviços de impressão

com altas taxas de trabalho.

A série SG2 inclui três ta-

manhos (SG2-640 / -540 / -

300) para se adaptar à ampla

gama de requisitos de pro-

dução das empresas gráfi-

cas.

A série SG2 inclui a nova

predefinição True Rich Color.

Agora, as cores vivas podem

ser combinadas com grãos

neutros, gradações suaves e

tons de pele natural para criar

designs impressionantes.

Roland DG amplia linha TrueVIS

com a nova série SG2

A Kornit Digi-

tal, especialista

em tecno-

logia de

impressão

digital têxti l ,

anunciou que a

Image Magic, com sede em

Tóquio, instalou dois siste-

mas Kornit Avalanche Poly

Pro, expandindo seu longo

caminho digital direto para

roupas e tecidos de poliés-

ter.

Apresentado no início

deste ano, o Avalanche

Poly Pro da Kornit é o pri-

meiro sistema de im-

pressão digital direto para

vestuário de-

senvolvido

especifi-

camente

para ma-

t e r i a i s

sintéticos.

Usando o conjunto

de tintas ecológicas Neo-

Pigment Olympia, o Kornit

Avalanche Poly Pro foi de-

senvolvido para estender a

complexidade do design di-

gital, gama de cores e dura-

bilidade aos poliésteres,

que cresceram em popula-

ridade como resultado das

tendências de roupas es-

portivas e esportivas. "

Você descobrirá as últi-

mas tendências na fabricação

de roupas digitais, identificar

e desenvolver novos modelos

de negócios e conhecer es-

pecialistas do setor.

Na Zünd, acreditamos

que, se contribuirmos com

conhecimento em processa-

mento digital têxtil para todos

os fabricantes, podemos ino-

var e alcançar um fluxo de tra-

balho digital inteligente.

Este evento reunirá uma

ampla gama de partes inte-

ressadas no processamento

digital de têxteis de toda a

Europa, que incluem todos

os tipos de colaboradores in-

dustriais deste setor. Com-

partilharemos nossas melho-

res experiências em fluxos

de trabalho digitais para pro-

cessamento têxtil, com foco

nas últimas tendências e ino-

vações em tecnologia e mo-

delos de negócios.

Este Impulse Day se con-

centrará no papel da compe-

tição digital nas indústrias de

vestuário de hoje e em como

as futuras soluções de tecno-

logia e negócios criam

avanços e oportunidades.

Qualquer participante terá

a oportunidade de interagir

com o tópico e visitar a expo-

sição.

Zünd comemora o dia do

impulso ao têxtil digital

Image Magic instala dois sistemas

Kornit Avalanche Poly Pro



www.alborum.com/subscricao-impressa/
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D
u r a n t e

d é c a -

das, a

i m -

pressão

digital para a moda,

decoração, indústria

e indústria gráfica

foi relegada a amos-

tragem e impressão

de curto prazo. Com

as vantagens da

tecnologia inovado-

ra de jato de tinta, o

setor agora está

atendendo à demanda por resultados am-

bientalmente responsáveis, projetos ino-

vadores e a necessidade de melhorar a

operação da cadeia de suprimentos. Este

artigo examina as últimas tendências da

indústria têxtil e examina a dinâmica das

inovações digitais nessa enorme cadeia

de suprimentos da indústria. Inovações

em design, impressão digital, além de cor-

tar e costurar produtos têxteis.

TRANSFORMAÇÃO TÊXTIL
Como muitas indústrias, o mercado de

impressão têxtil mudou para adotar novas

tecnologias inovadoras destinadas a

abordar uma nova geração de consumi-

dores, marcas e cadeia de suprimentos.

Essa indústria maciça, com mais de um

bilhão e meio de dólares em valor comer-

cial anual no setor de roupas e acessó-

rios, está passando por uma transfor-

mação.

As marcas devem se adaptar para

atrair uma nova geração de consumidores

que compram em lojas físicas e por meio

de varejistas online. Agora que a era digi-

tal é uma certeza econômica, as marcas e

fábricas têxteis precisam se adaptar. Mui-

tas dessas mudanças evoluíram na última

década quando surgiram as primeiras so-

luções de produção têxtil digital de alta ve-

locidade (1). As mudanças são chocantes

em várias áreas-chave.

PRODUTIVIDADE
Uma das maiores áreas na impressão

têxtil que melhorou drasticamente é a ca-

pacidade de produzir qualquer compri-

mento de tecido ou vestuário a tempo.

Sem a preparação de cilindros ou telas, e

com o advento dos filtros sofisticados pro-

jetadas para automação do fluxo de tra-

balho, as fábricas têxteis podem agora

produzir qualquer design rapidamente,

atendendo às necessidades de designers

e marcas que tentam atender às rápidas

mudanças na indústria da moda. Além

disso, as inovações na combinação de

cores e design estão acelerando o pro-

cesso criativo, reduzindo o tempo de

criação de meses para semanas ou até

apenas alguns dias.

CRIATIVIDADE
No espaço têxtil, melhorias na produti-

vidade e design simplificado também se

traduziram em maior criatividade. Com a

capacidade de produzir execuções de

itens individuais, não há risco de pro-

dução em massa associada à contratação

de novos designers. Muitas marcas estão

permitindo que designers iniciantes en-

trem na briga e concorram pelo reconhe-

cimento e participação mentais. Hoje em

dia, é comum encomendar um quarto de

metro de tecido das fábricas têxteis tradi-

cionais ou de uma nova geração de pro-

dutores sob demanda para personali-

zação em massa.

MEIO AMBIENTE
Finalmente, a sustentabilidade am-

biental continua em vanguarda da respon-

sabilidade do provedor de serviços. Pes-

quisas têm mostrado repetidamente que

as gerações mais jovens, principalmente

a Geração Z, priorizam a sustentabilidade

quando se trata de seleção de produtos.

Em muitos casos, essa faixa etária está

disposta a pagar mais pelos produtos cria-

dos com a sustentabilidade em mente.

Para a indústria têxtil, isso significa uma

mudança. Por gerações, os fabricantes

de têxteis têm sido considerados um dos

principais poluentes, com 20% das águas

residuais produzidas por fábricas têxteis

em todo o mundo.

OTIMIZANDO A CADEIA DE SUPRIMENTOS
Agora que descrevemos amplamente

a transformação têxtil e os fatores que a

impulsionam, podemos analisar melhor

como o mercado têxtil está mudando à

medida que o volume de impressão digital

de tecido continua a crescer a 19% CAGR

(atingindo cerca de 4 bilhões de metros

quadrados em 2022). Como as tendên-

cias de produtividade e criatividade ins-

tam as empresas a adaptar um programa

de produção mais flexível que priorize a

diversidade de produtos, é natural que as

melhorias cheguem à cadeia de supri-

mentos.

INTEGRAÇÃO NO GERENCIAMENTO DO CICLO
DE VIDA DO PRODUTO (PLM)

Quando as marcas planejam sua pró-

xima temporada, geralmente recorrem ao

uso de um sistema de gerenciamento do

ciclo de vida do produto (PLM). Essas fe-

rramentas são agregadoras de todos os

componentes necessários para iniciar

uma nova temporada de sucesso. Desde

gerenciamento de recursos (ERP), com-

ponentes de design, coleta e montagens,

até padrões e fotografia de produtos, es-

sas plataformas colaborativas permitem

todas as funções e processos na criação

dos produtos da próxima temporada: um

esforço coordenado de marcas, desig-

ners, fábricas têxteis e corte e alfaiataria

operações de logística que transportam

produtos para as prateleiras ou os enviam

em pacotes.

FABRICAÇÃO JUST IN TIME

Embora a fabricação just-in-time (JIT)

tenha sido tecnicamente um termo que

existe desde a década de 1960, ela aumen-

tou sua aplicabilidade nas últimas décadas.

Drupa Essentials of Print

A impressão digital impulsiona a

inovação na impressão têxtil

Ron Gilboa

Diretor de grupo da

Keypoint

Intelligence-

InfoTrends.
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A fabricação JIT permite que novas em-
presas comercializem suas linhas de
produtos em dias ou semanas, em vez
de meses. Para organizações maiores,
isso pode significar uma resposta rápida
às necessidades da indústria da moda
para atender à demanda sazonal. Va-
riações sazonais podem chegar pontual-
mente às prateleiras, o que dá às em-
presas têxteis uma capacidade maior de
agradar seus clientes.

IMPRESSÃO DIGITAL: REDUÇÃO DO EXCESSO

DE ESTOQUE E ARMAZENAMENTO

A mudança para a impressão digital
também pode significar melhor planeja-
mento de estoque, resultando em me-
nos excesso de estoque e necessidades
de armazenamento. À medida que os
fornecedores de serviços têxteis se
afastam de tiragens mais longas e mu-
dam para uma produção curta, variada e
específica, eles conseguem adaptar
melhor o produto às necessidades do
cliente. Agora as roupas podem ser con-
feccionadas conforme a necessidade, e
não em grandes quantidades, permitin-
do que as empresas gastem menos em
estoque que possam vender ou não. Es-
ses recursos deram lugar a um novo tipo
de fornecedor de tecidos: fabricantes
sob demanda. Essas empresas usam
um modelo de negócios de manufatura
ativado por compra, no qual a produção
começa apenas depois que um pedido é
recebido e pago antecipadamente. Não
há produtos acabados no armazém,
apenas matérias-primas em branco.

AUMENTO NA FABRICAÇÃO DE TECIDOS SOB

DEMANDA (CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA)
Com o encurtamento da cadeia de

suprimentos por meio de tecnologia ino-
vadora de impressão e avanços contí-
nuos no fluxo de trabalho, novos players
vêm entrando no quadro nos últimos
anos, aprimorados por ferramentas on-
line fáceis que facilitam o início da venda
comercial de roupas personalizadas.
Elas estão de acordo com os usos cres-
centes do comércio eletrônico na indús-
tria de vestuário em geral, onde o cresci-
mento contínuo gerará receitas estima-
das em até US $ 145 bilhões até 2023,
de acordo com a perspectiva do merca-
do digital Statista 2018.

Vários fornecedores sintetizam essa
tendência, apontando a necessidade de

personalização para uma comunidade
de pessoas afins e, em uma escala
maior, atendendo às necessidades das
massas com vários produtos personali-
zados.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Claramente, muitas dessas soluções
inovadoras não seriam possíveis sem a
inovação incansável na tecnologia de
impressão e na ciência dos materiais, e
a última impulsiona o uso dos vários ti-
pos de tintas necessárias para obter os
melhores resultados em uma variedade
de tecidos. De corantes reativos usados
para fibras naturais a tintas de subli-
mação de alta energia e baixa energia,
tintas especiais para impressão de seda
e nylon (ácido) e o surgimento de novas
gerações de tintas pigmentadas que po-
dem ser impressas na maioria dos teci-
dos Sem o uso intensivo de água . Como
é o caso de algumas tintas têxteis, um
mundo de liberdade de design e cores
se abriu. A impressão digital evoluiu
desde o início dos anos 80, onde era
usada apenas para testes até hoje, onde
os velocistas de passagem única atin-
gem velocidades de até 90 metros por
minuto. Com os sistemas de transporte
específicos para têxteis, vimos o impac-
to de melhorias na confiabilidade do ca-
beçote de impressão e na redução de
custos que permitem sistemas de pro-
dução de 1,8 a 3,2 metros ou mais.

De acordo com a previsão anual dos
têxteis digitais da Keypoint Intelligence
para 2017-2022, cerca de 12.000 dispo-
sitivos de impressão digital que produ-
zem O vestuário, a decoração e os teci-
dos industriais serão colocados em
2022. Isso gerará um efeito cumulativo
do volume de impressão, que atingirá
aproximadamente 4 bilhões de metros
quadrados de tecidos estampados.

Existem vários grupos de produtos

na indústria de impressão de tecidos,
que incluem a tecnologia da cabeça de
digitalização, sistemas de uma etapa e
híbridos. Os sistemas mais comuns são
aqueles com cabeças de varredura que
não são diferentes daqueles usados nos
segmentos gráficos de sinalização e vi-
sualização. No entanto, na indústria têx-
til, elas atingem novos patamares, in-
cluindo, em alguns casos, até 12 canais
de cores e mais de 64 cabeçotes de im-
pressão, para permitir alto desempenho
de milhares de metros quadrados por
hora. Muitos deles também usam fita
adesiva que permite o transporte unifor-
me do tecido pela impressora.

Passagem única, como o nome indi-
ca, define todas as cores em uma única
passagem. Com sua introdução inicial
em 2011 pela MS Printing da Itália, ago-
ra parte da Dover Corp., o passe único
permitiu uma nova área de impressão
em alta velocidade. Após sua intro-
dução, uma tecnologia adicional de uma
etapa emergiu de vários fornecedores e
hoje a tecnologia é capaz de imprimir
mais de 90 (4) metros lineares por minu-
to. Os fabricantes desses sistemas
estão trabalhando diligentemente em
várias configurações de sistemas de tin-
ta, controle de qualidade on-line e outros
links para os padrões da indústria 4.0.

Finalmente, sistemas híbridos, que
combinam sistemas analógicos e digi-
tais. Com a introdução inicial na China
(5), esses sistemas podem tirar proveito
da serigrafia analógica rotativa em sin-
cronização com o mecanismo digital de
uma etapa para obter os benefícios de
ambas as tecnologias. Também vimos
recentemente quadros analógicos de te-
la plana on-line com uma impressora de
cabeçote de digitalização para formar
uma estreita integração entre o jato de
tinta mais recente e o processo analógi-
co veterano.

UM CORTE ACIMA

No entanto, o principal obstáculo a
ser superado por muitas empresas são
as últimas etapas do processo, ou seja,
a conversão de tecidos em roupas. Cor-
tar, costurar e customizar peças de ves-
tuário acabadas ainda é um trabalho in-
tensivo, realizado principalmente em
mercados de trabalho pouco qualifica-
dos, como o Sudeste Asiático, China e
América Latina. 

A mudança para 

a impressão digital também 

pode significar melhor

planejamento de estoque,

resultando em menos 

excesso de estoque 

e necessidades 

de armazenamento.
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Você descobrirá as últ imas
tendências na fabricação de roupas
digitais, identificar e desenvolver
novos modelos de negócios e con-
hecer especialistas do setor.

Na Zünd, acreditamos que, se
contribuirmos com conhecimento
em processamento digital têxtil pa-
ra todos os fabricantes, podemos
inovar e alcançar um fluxo de tra-
balho digital inteligente.

Este evento reunirá uma ampla
gama de partes interessadas no
processamento digital de têxteis de
toda a Europa, que incluem todos
os tipos de colaboradores indus-

triais deste setor. Compartilhare-
mos nossas melhores experiências
em fluxos de trabalho digitais para
processamento têxtil, com foco nas
últimas tendências e inovações em
tecnologia e modelos de negócios.

Este Impulse Day se concen-
trará no papel da competição digital
nas indústrias de vestuário de hoje
e em como as futuras soluções de
tecnologia e negócios criam
avanços e oportunidades de negó-
cios.

Qualquer participante terá a
oportunidade de interagir com o tó-
pico e visitar a exposição.

Esse fluxo de trabalho atual requer
um nível de proximidade entre fábricas
têxteis e operações de costura.

À medida que a automação invade as
forças de trabalho em todo o mundo, a
indústria têxtil experimentará, sem dúvi-
da, sua própria evolução. No entanto,
está demorando muito tempo, como go-
vernos como os EUA. UU. (por meio da
Agência de Projetos de Pesquisa em De-
fesa Avançada (DARPA)), eles financiam
projetos destinados a automatizar o pro-
gresso da costura usando uma linha de
montagem de costura em vários estágios
com máquinas de costura inteligentes  e
sensores. Esses sistemas, embora com
mais etapas, podem exceder as capaci-
dades da produção humana devido ao
seu potencial funcionamento contínuo.
Para unir os componentes da peça, as
futuras linhas usadas para costura po-
dem ser tingidas digitalmente em tempo
real usando a tecnologia digital de Twine
(Israel), que está em produção com o fa-
bricante de roupas Delta Galil, produzin-
do demanda por linhas digitais tingidas.

OPINIÃO DA INFOTRENDS
Após várias décadas de desenvolvi-

mento, a impressão digital têxtil está
mostrando seu impacto no volume de
produção de tecidos, com uma partici-
pação de 6% e crescendo a uma taxa de
dois dígitos. Como em muitos segmentos
de impressão, esse segmento industrial
faz parte de uma ampla cadeia de supri-
mentos, com muitas facetas de forneci-

mento de matérias-primas, marcas, de-
signers, produtores, serviços de corte e
costura e logística. Garantir que o impac-
to ambiental seja minimizado e fornecer
produtos personalizados são tendências
contínuas que estão impactando esse
enorme setor.

A tecnologia de impressão digital está
sendo adotada por fabricantes estabele-
cidos e empresas empreendedoras que
usam a infraestrutura de IoT para iniciar
os grandes esforços de personalização
que eles oferecem sob demanda. As

principais marcas estão observando e
buscando soluções que lhes permitam
alcançar os principais objetivos de negó-
cios, como a criação de produtos consis-
tentes de alta qualidade, a redução de
desperdícios e estoques e a satisfação
da demanda do cliente por inovação e
design de personalização.

Os fornecedores de equipamentos de
impressão têxtil estão adaptando muitas
das lições aprendidas na indústria de artes
gráficas em relação à consistência da au-
tomação da produção e do fluxo de trabal-
ho para usá-las em suas tecnologias. Dito
isto, para criar um impacto significativo, a
impressão digital deve ir além da im-
pressão de qualidade no curto prazo. À
medida que os fornecedores integram o
design 2D e 3D que pode ser impresso di-
retamente nos padrões de roupas, vere-
mos automação para plataformas de fabri-
cação de corte, costura e integração verti-
cais. Isso permitirá que as micro-fábricas
surjam localmente e produza produtos
oportunos para clientes que não preci-
sarão mais de terceirização. Quando isso
acontece, é provável que faça parte de um
realinhamento maciço da cadeia de supri-
mentos que levará tempo para se materia-
lizar completamente.

Source: Keypoint Intelligence 2017-2022 
Digital Textile Printing Industry Forecast

(1) 2011 MS Printing introduziu a primeira impressora têxtil de passagem única Lario
(2) https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2018 /20180716/UN_Part-
nership_on_Sustainable_Fashion_programme_as_of_6-7-2018.pdf
(3) Keypoint Intelligence 2017-2022 Previsão de têxteis digitais
(4) EFI Regianni Bolt 2018
(5) Atexco Vega One

Zünd comemora o dia do impulso ao têxtil digital
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Sappi se une à Cepi 
na aliança 4evergreen

A Cepi, a associação europeia que representa a indústria

do papel, anunciou uma nova aliança chamada 4evergreen. O

objetivo da aliança é aumentar a contribuição das embalagens

à base de fibra em uma economia circular e sustentável que

minimize o impacto climático e ambiental. A aliança aumen-

tará a conscientização sobre os benefícios dos materiais de

embalagem à base de fibra, defenderá a legislação da UE que

apóia o design de produtos para reciclagem e solicitará o de-

senvolvimento de sistemas de coleta otimizados e infraestru-

tura de reciclagem adequada.

O aumento da conscientização ambiental e das preocu-

pações dos consumidores, bem como o aumento da regula-

mentação centrada nas embalagens, como a Diretiva de uso

único de plásticos, ajudaram as empresas a acelerar o desen-

volvimento de materiais de embalagem alternativos, incluindo

embalagens à base de fibra.

A 4evergreen foi criada como um fórum para envolver e co-

nectar membros do setor em toda a cadeia de valor de emba-

lagens baseadas em fibra, desde produtores de papel e pa-

pelão a conversores de embalagens, proprietários e varejistas

de marcas, fornecedores e materiais de tecnologia, classifica-

dores e coletores de lixo.

Sappi Seal se expande 
A Sappi adicionou re-

centemente dois novos pe-

sos à sua família Sappi Se-

al: além da versão de 67 g /

m², os dois novos papéis

de 85 g / m² e 100 g / m²

permitem que os fabrican-

tes embalem uma gama ainda mais ampla de produtos com es-

ta função funcional , como embalagem primária ou secundária.

Os requisitos dos papéis para embalagens não param de

crescer: eles devem oferecer cada vez mais funcionalidades, ser

ecológicos e recicláveis e proteger perfeitamente os produtos

embalados. O Sappi Seal possui uma capacidade de vedação

térmica integrada e é composto por mais de 95% de materiais

renováveis. Os dois novos papéis e o peso de 67 g / m² já dis-

poníveis representam alternativas sustentáveis às soluções de

embalagens existentes de papel revestido com PE.

O papel de embrulho não é apenas selável a quente, mas

também possui uma barreira importante contra o vapor de água.

Além disso, garante excelentes resultados de impressão e, por-

tanto, um efeito óptico de alta qualidade em produtos embala-

dos. O papel revestido de um lado pode ser impresso como ro-

togravura, deslocamento e flexografia. As embalagens flexíveis

feitas com este papel podem ser abertas com facilidade e pre-

cisão, algo que os consumidores apreciam e reforçam sua

adesão ao produto.

A
Metsä Board, produ-

tora européia de cai-

xas premium de fibra

fresca e parte do

Grupo Metsä, publicou um re-

latório de impacto com base

na importância de embala-

gens sustentáveis. A Metsä

Board criou o relatório com

especialistas da AskKauko,

uma empresa finlandesa de

software que desenvolve co-

municações de impacto de úl-

tima geração.

O importante papel das

embalagens na proteção dos

alimentos durante o trans-

porte, nas lojas e nas re-

sidências é destacado pelo

impacto do desperdício de

alimentos, um grave proble-

ma ambiental que represen-

ta quase 10% das emissões

globais de gases de efeito

estufa no relatório de impac-

to, as estatísticas e infor-

mações atuais sobre mate-

riais de embalagem são su-

portadas por controles desli-

zantes e calculadoras, que

incentivam os usuários a ex-

plorar como as opções de

materiais de embalagem,

por exemplo, trocar plástico

por papelão, podem ter um

efeito ambiental positivo.

Relatório de impacto da diretoria da Metsä



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. 
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A Toshiba Tec lançará um novo pro-

grama unificado para todo o canal de dis-

tribuição de impressoras de etiquetas da

Europa em 2020. O objetivo da empresa

é criar uma estratégia de longo prazo

que reconheça o envolvimento dos distri-

buidores além de sua capacidade de

vendas. O novo programa terá como re-

ferência as melhores experiências no re-

lacionamento com o canal de suas subsi-

diárias européias.

A empresa fez esse anúncio na con-

venção que reuniu, de 13 a 15 de no-

vembro em Palma de Maiorca, a mais de

140 pessoas, entre representantes da

empresa e sua rede européia de distri-

buição de impressoras de etiquetas, de

20 países. O encontro também serviu

para analisar a evolução e as previsões

do mercado de identificação automática

e apresentar as principais novidades da

Toshiba, impulsionadas por fatores co-

mo monitoramento de equipamentos,

processos industriais de automação de

computadores ou sustentabilidade.

A Brother
expande sua
família de
soluções de
etiquetas

A Brother, especialista

em soluções de impressão,

identificação e digitalização,

reforçou seu compromisso

com a indústria de etiquetas

com duas novas máquinas

de etiquetas eletrônicas

portáteis que ampliam sua

família PT Cube.

Os novos modelos PT-

P300BT Cube e PT-

P710BTH Cube integram um

cortador, manual ou automá-

tico, dependendo do modelo,

e oferecem uma conexão

aprimorada, um design ele-

gante e compacto que per-

mite transportá-los conforta-

velmente em qualquer lugar,

com uma velocidade de im-

pressão de 20 mm / segundo

e uma resolução de 180ppp.

Além disso, o modelo de cu-

bo PT-P710BTH permite im-

primir etiquetas com largura

de até 24 mm e integra uma

bateria recarregável para au-

mentar o tempo de ope-

ração.

A
Konica Minolta apre-

sentou a poderosa e

eficiente impressora

digital de etiquetas

AccurioLabel 230, usada por

mais de 400 fornecedores de

serviços de impressão em to-

do o mundo. Também foi exi-

bido o sistema Workpla-

ceHub em sua versão EDGE,

a primeira solução que unifi-

ca a TI das empresas e cria

um ecossistema completo

para facilitar o trabalho e mel-

horar a produtividade de pe-

quenas e grandes empresas.

E, finalmente, as soluções de

vídeo inteligente da MOBO-

TIX foram apresentadas com

a aplicação do controle dos

processos de produção e vi-

gilância nas instalações. Es-

ses sistemas ajudam a mel-

horar a segurança dos es-

paços e seus processos, mo-

nitorando e otimizando os flu-

xos de trabalho para garantir

o nível de qualidade de sua

produção.

A Konica Minolta apresentou o
AccurioLabel 230 na Label & Print

Toshiba lançará um novo programa europeu



Por: Bobst

Embora a sustentabilida-
de das embalagens seja uma
questão importante para os
proprietários de marcas há
vários anos, a necessidade
de implementar soluções prá-
ticas ganhou importância nos
últimos dois anos. Os consu-
midores estão cada vez mais
conscientes do meio ambien-
te, e a reciclagem de embala-
gens é hoje um importante fa-
tor de decisão em suas com-
pras. De fato, 48% dos con-
sumidores americanos dizem
que, sem dúvida ou provavel-
mente mudariam seus hábi-
tos de consumo para reduzir
seu impacto no meio ambien-
te, enquanto entre os consu-
midores milenares o número
chega a 75% .1

Como resultado, muitas
empresas declararam publi-
camente metas de sustenta-
bilidade muito ambiciosas,
prometendo materiais total-
mente recicláveis na pro-
dução de suas embalagens e
alternativas ao plástico

"O que vimos nos últimos
18 meses é muito diferente
do que aconteceu antes", diz
Eric Pavone, diretor de de-
senvolvimento de negócios
da BU da Web, alimentada
pela Web, de Bobst. "Até
agora, a sustentabilidade es-
tava sendo usada quase co-
mo uma estratégia de marke-
ting, mas, na realidade, não
estava fazendo muito pro-
gresso nesse sentido. Nos úl-
timos 18 meses, mais ou me-
nos, a pressão aumentou a
ponto de o setor ter mudado
seriamente e agora as em-
presas estão dedicando
enormes orçamentos de P&D
à sustentabilidade, biodegra-
dabilidade e reciclagem de
suas embalagens. Muitos

dos prazos impostos são exi-
gentes, mas agora há uma
atenção real a essa questão
que os torna mais viáveis.

Consequentemente, hoje
a sustentabilidade está impul-
sionando uma grande ino-
vação - e os benefícios po-
tenciais são consideráveis.
Estima-se que modelos de
entrega inovadores e
padrões de uso em mudança
totalizem aproximadamente
US $ 9 bilhões para a indús-
tria de plásticos.2

"PRECISAMOS RECUPERAR 20
ANOS DE ENGENHARIA"

O principal desafio para
os proprietários de marcas -
especialmente no setor de
alimentos - é produzir novos
materiais de embalagem sem
sacrificar a segurança, fres-

cura, atratividade e visibilida-
de do produto no interior.

Mais flexível A embala-
gem é uma combinação de
vários materiais ou polímeros
(por exemplo, poliéster, poli-
propileno, polietileno). Os
materiais compostos por vá-
rios polímeros usados em
embalagens flexíveis são fór-
mulas sofisticadas capazes
de proteger os alimentos (por
exemplo) do oxigênio, da
água etc. Mas a mistura de
polímeros dificulta a recicla-
gem e, como não há uma
composição padrão para em-
balagens de múltiplos polí-
meros, não há método
padrão viável para desfazer e
recuperar esses materiais.

"A reciclagem é realmente
baseada em monopolíme-
ros", confessa Eric Pavone.

"Assim que as misturas sur-
gem, os problemas. No en-
tanto, os monopolímeros ge-
ralmente não oferecem o
mesmo nível de desempenho
que os materiais multipolíme-
ros. O grande desafio que en-
frentamos é que as embala-
gens flexíveis de hoje são um
produto de engenharia alta-
mente sofisticado, resultado
de duas décadas de inovação
e desenvolvimento. Precisa-
mos recuperar 20 anos de en-
genharia o mais rápido possí-
vel para encontrar materiais
de monopólio que funcionem
bem como as embalagens
atuais, garantindo a mesma
eficiência da máquina em to-
da a cadeia de valor das em-
balagens. É um desafio, sim,
mas estamos avançando em
um bom ritmo ".
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Estamos no caminho certo para alcançar
embalagens verdadeiramente sustentáveis?
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COLABORAÇÕES ENTRE

EMPRESAS FORTALECEM

PROGRESSO

A Bobst se uniu a várias

empresas parceiras para pro-

duzir novas soluções de em-

balagens flexíveis de alta ba-

rreira, projetadas para facilitar

a reciclagem. O projeto envol-

veu o uso de diferentes estru-

turas monomateriais de alta

barreira, cada uma sujeita a

testes rigorosos para garantir

que todos os requisitos do se-

tor em termos de processabi-

lidade, barreira, segurança e

qualidade visual fossem aten-

didos. Os diferentes tipos de

bolsas para pés monomate-

riais (MDO PE, BOPE, BOPP

e CPP) foram apresentados

pela primeira vez no K 2019

em Düsseldorf e são o resul-

tado de um investimento con-

siderável e intenso trabalho

de pesquisa das empresas

colaboradoras.

Isso inclui a Dow, fornece-

dora de resinas para a primei-

ra etapa da cadeia de pro-

dução, a Brückner Maschi-

nenbau para a produção de

filmes à base de poliolefina e

polipropileno biaxial elástico,

Hosokawa Alpine para a pro-

dução de MDPE LDPE, Elba

para converter as bobinas

Acabadas em sacos e Cons-

tantia Flexível para produzir

bolsas metálicas de PEBD de

alta barreira.

A equipe deste projeto

conjunto está trabalhando

nessas inovações usando os

Centros de competência

Bobst High Barrier, Printing e

Counter Bonding para testar

a viabilidade dos novos mate-

riais. A equipe conseguiu tirar

proveito das tecnologias ex-

clusivas da Bobst para anali-

sar o processo de produção e

realizar testes de barreira e

adesão em substratos nos la-

boratórios da Bobst, equipa-

dos com equipamentos de

medição de primeira classe.

"Estamos diante do pri-

meiro de uma nova geração

de escareadores monomate-

riais", diz Eric Pavone. "Cria-

mos um grupo de empresas

colaboradoras, pois é um de-

safio premente; precisamos

trabalhar juntos e combinar

nosso conhecimento em en-

genharia - não chegaremos a

lugar nenhum separadamen-

te. Já existem soluções in-

dustriais de alta barreira no

mundo, mas agora precisa-

mos de mais e mais ofertas e

adotantes de soluções; só

então começaremos a ver

mais opções em escala in-

dustrial ".

EQUILÍBRIO ENTRE ALTA

SUSTENTABILIDADE E ALTA

QUALIDADE

Um aspecto fundamental

para Bobst e suas empresas

colaboradoras - agora que

elas produziram uma varieda-

de de materiais de monopólio

- é otimizar sua viabilidade no

processo de produção de

embalagens e garantir a ele-

vação da qualidade alcança-

da hoje com multipolímeros.

"Esses substratos reagem

de maneira diferente, os

parâmetros são diferentes,

por isso precisamos seguir

em frente para garantir que

esses materiais também fun-

cionem em todos os aspec-

tos, como os que estamos

usando atualmente", explica

Eric Pavone. "Sim, hoje a

sustentabilidade é a principal

prioridade para os proprietá-

rios de marcas, mas não que-

remos fazer concessões na

estética visual da embalagem

de seus produtos. Assim, pa-

ra nós, o desafio é oferecer

100% de reciclabilidade sem

comprometer a atratividade.

Precisamos que o material

seja resistente a riscos, por

exemplo, o que é um desafio

para os mono materiais ".

INOVAÇÃO TOTAL DA MÁQUINA

ENTÃO, QUAL É O PRÓXIMO

PASSO?
"Um ponto-chave para to-

dos no setor é desenvolver

plásticos biodegradáveis que

atendam aos requisitos de

sustentabilidade e que pos-

sam ser amplamente utiliza-

dos em processos de emba-

lagem", diz Eric Pavone. "E é

no BOBST que contamos

com a tecnologia necessária

para verificar a viabilidade da

industrialização de novos ma-

teriais, desde a matéria-prima

para obter embalagens e eti-

quetas impressas e converti-

das; podemos acrescentar

muito valor a esse respeito ".

Pavone também destaca

o potencial do papel, de gran-

de interesse para a indústria,

diz ele. Os consumidores já

gostam de papel e, por ser

uma fibra natural, são de-

gradáveis e recicláveis. Mas

o papel não possui as pro-

priedades de alta barreira ne-

cessárias que o plástico e ou-

tros materiais similares pos-

suem, de modo que muitos

dos esforços atuais de pes-

quisa e desenvolvimento

estão focados em encontrar

uma maneira de fornecer as

propriedades de alta barreira

ao papel.

Por fim, a embalagem de-

ve cumprir seu principal obje-

tivo: proteger o produto inter-

no. No entanto, com o au-

mento das condições am-

bientais a necessidade de

uma embalagem ser comple-

tamente sustentável e re-

ciclável atinge o mesmo nível

de prioridade. Levando em

consideração o ritmo da ino-

vação atual, em breve iremos

obtê-la.

Referências

1) Nielsen 2018. https://www.nielsen.com/us/en/insights/ arti-

cle/2018/was-2018-the-year-of-the-influential-sustainable-

consumer/

2) PACE http://www3.weforum.org/docs/WEF_PACE_ Plat-

form_for_Accelerating_the_Circular_Economy.pdf
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Por que o hot stamping ajuda
a aprimorar as embalagens?

Por: BOBST

D
iferenciação. É o
que todo proprietá-
rio de marca dese-
ja para seu produ-
to, mas em um

mercado cada vez mais movi-
mentado não é uma tarefa fá-
cil. Os donos das marcas sa-
bem que a embalagem é o
principal elemento de diferen-
ciação nas prateleiras das lo-
jas e que o uso de técnicas es-
peciais de acabamento - como
hot stamping e gravação tér-
mica - pode fazer com que seu
produto se destaque dos de-
mais e oferecer aos consumi-
dores um atalho visual para a
qualidade do que está dentro .

A estampagem a quente é
um processo que utiliza calor e
pressão para aplicar faixas ou
hologramas de metal a mate-
riais como papel leve, papelão
compacto, papelão retrátil,
plástico e papelão ondulado.
O termo estampagem a quen-
te pode abranger estampa-
gem a quente simples, estam-
pagem profunda ou estampa-
gem combinada com estam-
pagem, aplicação de hologra-
mas e faixas holográficas ou
estampagem combinada com
gravura micro e estrutural. Ou-
ro e prata são as cores mais
usadas para bandas, mas
uma grande variedade de ban-
das coloridas está disponível.

APLICAÇÃO EM DIFERENTES

SETORES

O hot stamping é usado
em uma ampla variedade de
setores industriais, mas princi-
palmente no setor de alimen-
tos e bebidas (especialmente
em confeitaria - como no caso
de chocolate premium - garra-
fas e bebidas espirituosas e
outros alimentos premium),
cosméticos, eletrônicos, no-
tas, negócios cartões, cartões

e criações artísticas.
Não há dúvida sobre o va-

lor da ornamentação, como
estampagem a quente. De
acordo com um estudo da Foil
& Specialty Effects Associa-
tion (FSEA), hot stamping e
outras melhorias semelhantes
na embalagem do produto po-
dem ajudar a capturar a
atenção dos consumidores
mais rapidamente e mantê-la
por mais tempo do que a em-
balagem normal. Outro estudo
sobre embalagens descartá-
veis de café em unidades re-
velou que a embalagem de
faixa de ouro atraiu a atenção
dos participantes do estudo
2,5 vezes mais rápido que a
embalagem de controle.

Mas não se trata apenas
de aparência. O hot stamping
também é usado por suas pro-
priedades antifalsificação, es-
pecialmente no setor far-
macêutico e em tecnologias
como telefonia móvel.

O SELO DE SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade está se
tornando uma prioridade cres-

cente para os proprietários de
marcas e é ela própria um ele-
mento diferenciador. Muitos
consideram que as embala-
gens que utilizam bandas não
são recicláveis e, portanto,
não são sustentáveis, mas um
estudo da FSEA sobre a ca-
pacidade de reciclagem e a
repulpabilidade de materiais e
papelão decorados com ban-
das validou a capacidade de
reciclagem dos produtos de
papel decorados por proces-
sos convencionais de estam-
pagem a quente.

Além disso, o estudo reve-
lou que os produtos decora-
dos com estampagem a quen-
te ou a frio não causariam pro-
blemas que impediam que
produtos de papel decorados
fossem adequados para reci-
clagem.

COMO ESTÁ EVOLUINDO A

ESTAMPAGEM A QUENTE?

A estampagem a quente
está presente de uma forma ou
de outra há mais de 100 anos.
O processo em si não mudou
drasticamente naquele tempo,

mas a tecnologia está evoluin-
do e proporcionando maior efi-
ciência aos fabricantes.

Uma máquina de estam-
pagem a quente pode estar
offline como uma máquina
autônoma ou alinhada com
uma impressora e / ou outras
unidades. Embora eles sejam
essencialmente alimentados
com folhas, algumas prensas
quentes de alta velocidade
são alimentadas com bandas.
De uma maneira ou de outra,
sistemas sofisticados de ma-
nuseio são necessários para
posicionar o substrato e a fai-
xa entre o clichê ou o cilindro
que contém as matrizes e
suas contrapartes.

Nesse sentido, o Bobst Po-
wer Register 2 oferece um re-
gistro de impressão em banda
perfeito no Masterfoil 106 PR,
um hot stamper da Bobst ca-
paz de oferecer a mais alta
qualidade. Ele também incor-
pora funções inteligentes, co-
mo um movimento da barra
transversal inferior por meio
de uma câmera que permite
impressões mais longas e
uma melhor qualidade do
processo da banda ou um
sistema de rebobinagem que
permite alterar as bandas
simplesmente pressionando
um botão.

CONCLUSÃO

Embora a estampagem a
quente não seja a única ma-
neira de diferenciar embala-
gens - estampagem a frio,
vernizes e tintas metálicas
são apenas três exemplos de
outras possibilidades de apri-
moramento visual - é um se-
tor em expansão que veio pa-
ra ficar. Fácil de aplicar, o
efeito sempre chamará a
atenção para a embalagem e
oferecerá um atalho visual
para a qualidade do produto
interno.



O
mercado de pro-

dutos para cui-

dados pessoais

é considerável e

está crescendo.

Atualmente, está avaliado em

188 bilhões de dólares, com

previsões de crescer para

230.000 milhões até 2022

(um TCCA de 7%), de acordo

com a Grand View Research

(em julho de 2018). Com uma

variedade muito diversificada

de produtos, variando de fral-

das a produtos de higiene e

cuidados femininos e produ-

tos de higiene para adultos, o

crescimento desse segmento

nesse mercado se deve em

parte ao aumento da popu-

lação mundial de pessoas de

60 anos ou mais. Somente

nos Estados Unidos, o grupo

representou 15,2% da popu-

lação total do país em 2016.

Para atender às crescen-

tes demandas dos consumi-

dores, que buscam produtos

mais personalizados (idade,

peso, sexo), mas sempre

atendendo aos requisitos de

segurança dos consumido-

res, as marcas estão lançan-

do novos submarinos de pro-

dutos com substratos e ab-

sorventes inovadores.

A demanda em evolução

dos consumidores e o cresci-

mento do segmento deram

origem à necessidade de

maior liberdade criativa e

maior flexibilidade na fabri-

cação em t termos de design,

produção e agilidade no mer-

cado. Consequentemente, os

conversores - que geralmen-

te estão sob o mesmo teto

que as marcas que criam e

vendem esses produtos -

estão procurando sistemas

de impressão digital mais

confiáveis e produtivos.

Até agora, fornecer um

custo-benefício, impressão

personalizada ou tiragens pe-

quenas ou médias para pro-

dutos de cuidados pessoais

tinha sido um desafio. Em ter-

mos históricos, a produção

impressa dessa categoria so-

freu baixo desempenho e dis-

ponibilidade de inicialização

devido ao uso dos sistemas

tradicionais de DOD. Entre as

necessidades e oportunida-

des de crescimento do mer-

cado que não foram cobertas

estavam:

l Impressão econômica de

tiragens pequenas e médias

l Costumização

l Maior agilidade no mercado

l Versão

l Impressão sob demanda

l Protótipos

l Testes de mercado

l Promoções sazonais

Com as soluções de im-

pressão a jato de tinta Kodak,

as impressoras e converso-

res podem expandir seus re-

cursos, aumentar a eficiência

e reduzir o impacto ambiental

para atender às demandas

atuais do mercado. Por sua

vez, oferece aos gerentes de

marca e empreendedores a

liberdade de que precisam

para criar conteúdo com

versão, sem restrições de

quantidade ou preocupações

com a qualidade. Além disso,

as marcas podem trazer suas

novas idéias para o mercado

de forma rápida e lucrativa,

com uniformidade entre subs-

tratos e designs.

POR QUE O JATO DE TINTA

KODAK?
Atualmente, as soluções

de impressão a jato de tinta

Kodak oferecem as mesmas

vantagens da impressão fle-

xográfica em termos de velo-

cidade, qualidade e custo,

graças à impressão híbrida

digital com sistemas de im-

pressão de dados Prosper ou

soluções completas de im-

pressão com o sistema de im-

pressão UTECO Sapphire

EVO.

TINTAS E LÍQUIDOS KODAK
PROSPER PARA CUIDADOS

PESSOAIS

No centro dessas so-

luções estão as tintas à base

de água Kodak baseadas em

pigmentos de nanopartículas,

que fornecem uma gama

mais ampla de cores que

combina ou aprimora as dos

métodos tradicionais de im-

pressão. O resultado são ní-

veis mais altos de qualidade,

uniformidade e consistência

da imagem com as cores da

marca com tintas de quatro

cores. Mais importante é o fa-

to de que as tintas à base de

água da Kodak são ecologi-

camente corretas e que sua

segurança para os consumi-

dores é comprovada no mer-

cado.

SOLUÇÕES PARA

COLABORADORES

A Kodak colabora com ou-

tros fabricantes para trazer

suas soluções mais recentes

de jato de tinta para o merca-

do de cuidados pessoais;

Uma delas é a UTECO, que

fabrica sistemas de im-

pressão para impressão em

filmes flexíveis "respiráveis"

que são usados como a ca-

mada externa de fraldas, tiras

adesivas e outros produtos

para cuidados pessoais. Ou-

tros colaboradores desenvol-

vem soluções para substra-

tos não tecidos e outros pro-

dutos para cuidados pesso-

ais e oferecem integração on-

line com os equipamentos de

produção existentes.

A LIBERDADE DE GERAR

CRESCIMENTO NOS NEGÓCIOS.
Quando você aposta na

Kodak, suas oportunidades

são ilimitadas. Se você optar

por incorporar recursos de

impressão digital ao equipa-

mento existente através da

integração dos sistemas de

impressão de dados Kodak

Prosper ou se instalar uma

solução completa de sistema

de impressão digital, agora

poderá responder com êxito

às novas demandas do mer-

cado e aproveitar mais opor-

tunidades para desenvolver

seus negócios. .
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LaPrensaLaPrensa

As inovações na impressão a jato de tinta impulsionam
um mercado em expansão de cuidados pessoais
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