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O
relatório Drupa

Spotlight deste

ano, Opções es-

tratégicas em um

mercado conver-

gente e competitivo, será

lançado em maio. Em uma

pesquisa (realizada antes do

surto de coronavírus), mais de

500 impressoras e quase 200

fornecedores descreveram os

desafios e sucessos do lança-

mento de novos produtos e

serviços. Para muitos na

indústria, o planejamento para

sua recuperação da recessão

por coronavírus pode exigir

tais lançamentos, portanto,

lições devem ser tiradas sobre

a melhor forma de fazê-lo.

Na maioria dos setores de

mercado e regiões, existem

condições muito difíceis.

Quanto aos provedores, eles

são tão saudáveis quanto

seus clientes e também de-

vem responder às perspecti-

vas de queda de produtos e

serviços tradicionais. Para

muitos, a resposta deve ser,

pelo menos em parte, o lança-

mento de novos produtos e

serviços.

Aproximadamente 60%

das impressoras lançaram no-

vos produtos ou serviços sig-

nificativos nos últimos quatro

anos em seus mercados exis-

tentes. Cerca de metade dos

lançamentos foram bem-su-

cedidos e muito poucos de-

ram errado. Diversificar a ga-

ma de produtos / serviços e

conquistar novos clientes fo-

ram os principais benefícios.

Quanto às desvantagens, a

maioria relatou que os lança-

mentos consumiram muito

tempo da equipe e de outros

recursos e muitas vezes fo-

ram atrasados demais.

Cerca de 30% das impres-

soras foram lançadas em no-

vos setores de mercado. Este

é claramente um desafio mais

difícil e os resultados refleti-

ram isso, com aproximada-

mente 40% dos lançamentos

funcionando bem (comparado

a 54% para os mercados exis-

tentes).

Quanto aos fornecedores,

aproximadamente 80% lança-

ram novos produtos / serviços

nos últimos quatro anos. Os

resultados foram claramente

melhores quanto maior a em-

presa, com uma taxa de su-

cesso de 40% para os meno-

res fornecedores, e até 80%

para os maiores. Os principais

benefícios foram diversifi-

cação e captação de novos

clientes. Os maiores proble-

mas foram, de longe, os

lançamentos que foram atra-

sados e consumiram muitos

recursos, enquanto a cons-

trução dos canais certos para

o mercado era um desafio co-

mum.

Antes do surto de coro-

navírus, 76% das impressoras

e 85% dos fornecedores

lançariam definitivamente ou

possivelmente novos produ-

tos ou serviços nos próximos

quatro anos. Claramente, isso

significará investimento, com

a tecnologia de impressão di-

gital seguida do acabamento

como os alvos mais populares

para impressoras.

O relatório extrairá quatro

lições importantes sobre a

melhor forma de obter suces-

so no lançamento de novos

produtos ou serviços:

l O lançamento de novos

serviços e produtos requer

processos adequados e bem

preparados

l Seleção e desenvolvi-

mento cuidadosos são essen-

ciais: não há reações instinti-

vas

l Planeje de maneira con-

servadora - espere atrasos e

complicações

l Gerencie suas expecta-

tivas: seja realista

Tecnologia de impressão digital
Terminação

Pré-impressão / Fluxo de Trabalho
Software web-to-print

Infraestrutura de TI
Sede / Edifício

Tecnologia de impressão convencional
Outro software cross media

O 3º Relatório Global de Tendências 

da drupa será publicado em maio

Planos de investimento para lançamentos 
nos próximos dois anos

Na maioria dos
setores de mercado 
e regiões, existem
condições muito 

difíceis. Quanto aos
provedores, eles são
tão saudáveis quanto 

seus clientes e 
também devem 
responder às 

perspectivas de queda 
de produtos e serviços

tradicionais.
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M
eus clien-
tes estão
me dizen-
do: o

mercado é muito ra-
ro ... assim que você
tem algumas sema-
nas em que trabalha
muito e é forçado a
reforçar turnos, en-
quanto passa uma
temporada pratica-
mente parada. A de-
manda é imprevisí-
vel e quase não
obedece a um
padrão previsível ...

Ultimamente, muitas cau-
sas se juntam: as rápidas mu-
danças socioeconômicas, o
excesso de demanda, a im-
previsibilidade dos clientes fi-
nais, desenvolvimentos tec-
nológicos, acesso democráti-
co à informação pela Internet
... A conseqüência direta é
que precisamos enfrentar e
gerenciar o que foi definido há
muito tempo. como um am-
biente VUCA; isto é, um am-
biente VOLÁTIL, imerso em
INCERTEZA, COMPLEXA E
AMBÍLIA (VUCA vem dos ter-
mos anglo-saxões; Volatilida-
de, Incerteza, Complexidade
e Ambiguidade).

E ainda por cima, dentro
desse contexto da VUCA, o
COVID-19 nos impressiona. É
muito claro que haverá um an-
tes e depois dessa pandemia
e que as empresas que sobre-
viverem serão forçadas a rea-
lizar um profundo processo de
mudança cultural e organiza-
cional.

Gostaria de compartilhar
com você minha visão de
quais devem ser as carac-
terísticas das empresas gráfi-
cas pós-COVID-19, que nada
mais são do que as chamadas
Organizações Líquidas.

Uma Organização Líquida
é uma empresa enxuta, com
alta e rápida capacidade de se

adaptar às mu-
danças no ambien-
te. As qualidades
dessas empresas
são: LUZ na estru-
tura, AGILE diante
das mudanças e al-
tamente FLEXÍVEL
com variações na
demanda.

LEVEZA
In fe l izmente,

esse recurso quase
virá como padrão,
devido aos drásti-
cos ajustes econô-

micos e estruturais que as em-
presas gráficas serão força-
das a fazer após a paralisação
da atividade.

Empresas Light ou Lean
são organizações nas quais:

l Austeridade está sem-
pre presente em suas de-
cisões.

l Estão obcecados em re-
duzir custos, operacionais e
estruturais, sem penalizar a
qualidade final dos produtos.

l Eles usam efetivamente
os recursos tecnológicos para
economizar custos; por exem-
plo, recursos de mobilidade,
usando smartphones ou ta-
blets, gerenciadores de docu-
mentos para escritório sem
papel, telecomutação etc.

l Eles estão focados em
agregar valor, removendo de
seus produtos tudo o que o
cliente não está disposto a pa-
gar.

l Eles monitoram cons-
tantemente a não qualidade,
os custos de fabricação e o
excesso de desperdício do
trabalho, detectando desvios
negativos e tomando ações
para evitar a ocorrência des-
ses resíduos novamente.

l Eles padronizam seus
processos para torná-los ro-
bustos e repetíveis, estabele-
cendo as bases para apri-
morá-los e reduzir custos.

l Eles projetam e usam
painéis de manufatura nos
quais monitoram a eficácia de
seus recursos produtivos e
usam essas informações para
a tomada de decisões.

AGILIDADE
Uma empresa Agile é uma

organização que está se
transformando rapidamente
de acordo com as necessida-
des do seu ambiente. Essas
necessidades podem ser de
várias naturezas; tecnológico,
industrial, socioeconômico,
político, etc.

No gerenciamento diário,
essas empresas:

l Culturalmente, são cla-
ros que a mudança é a norma
e agem de acordo.

l Eles possuem e trabal-
ham um sistema de melhoria
permanente; eles assumem
que tudo pode ser melhorado.
Uma tarefa sempre pode ser
realizada mais rapidamente,
ou mais barata, ou com me-
nos esforço.

l Eles atualizam constan-
temente os custos horários de
suas máquinas e as taxas co-
merciais do mercado em que
trabalham.

l Eles atualizam o desem-
penho de suas máquinas, fru-
to das melhorias que fazem
em seus processos.

l Eles trabalham no ge-
renciamento de riscos em to-
das as áreas da organização,
para antecipar proativamente
possíveis ameaças que pos-
sam surgir.

FLEXIBILIDADE
Uma organização flexível

se adapta rapidamente, sem
incorrer em custos adicionais,
às mudanças na demanda de
mão-de-obra.

Essa qualidade é possivel-
mente uma das mais ne-
cessárias em nosso contexto

atual. Atualmente, não é ra-
zoável, nem economicamente
viável, trabalhar em período
parcial e cobrar horas extras
para passar vários dias sem
trabalhar na semana seguinte.

Na minha opinião, em nos-
sa situação atual, as empre-
sas mais flexíveis têm muito
mais oportunidades para con-
tinuar suas atividades. Organi-
zações com alta flexibilidade:

l Eles estimulam a versa-
tilidade de seus funcionários,
tanto na fabricação quanto no
escritório. Um funcionário po-
de trabalhar em várias po-
sições com habilidade total.

l Eles treinam permanen-
temente seus funcionários pa-
ra que possam executar vá-
rias tarefas de acordo com as
necessidades de cada mo-
mento.

l Eles implementam pro-
gramas razoáveis de flexibili-
dade de horários para seus
operadores e, assim, al-
cançam uma alta capacidade
de adaptação à demanda,
promovendo a reconciliação
familiar.

l Como, em troca da flexi-
bilidade, eles recompensam o
funcionário por contribuições
à melhoria, pelo esforço reali-
zado e pela produtividade al-
cançada no desempenho de
suas tarefas.

l Implementam progra-
mas de compartilhamento de
benefícios sempre que os ob-
jetivos de produtividade e ren-
tabilidade da organização são
alcançados.

Em resumo, após o CO-
VID-19, na minha opinião,
uma mudança de paradigma
no gerenciamento de empre-
sas gráficas será necessária,
uma mudança que deman-
dará empresas mais leves
(mais enxutas), mais ágeis e
flexíveis. Organizações líqui-
das serão necessárias.

A necessidade de Organizações Líquidas, para a era pós-COVID-19

Por: José Antonio

Martínez

LeanPrinting e

consultor de

melhoria de

processos  na

LTCaM.



O
mundo
e s t á
enfren-
t a n d o
uma si-

tuação nunca antes
vivida. Na era da in-
formação simultâ-
nea e digital, a pro-
pagação de um ví-
rus como o Covid-
19 é seguida por to-
dos em todas as
etapas, em todas
as decisões dos países, em
todas as pessoas infectadas
e, pior, em todas as mortes.
Sabemos tudo, compartilha-
mos e, mais do que tudo, es-
tamos com medo porque,
além dos esclarecimentos
adequados das entidades
nacionais e internacionais
de saúde, uma imensa
quantidade de informações
ruins é apagada a cada mi-
nuto nas mídias sociais.

O mundo está quase pa-
rado. Empresas, escolas, lo-
jas, restaurantes, museus,
aeroportos e muito mais
estão desertos. Em muitos
países, as pessoas são deti-
das em casa, os hospitais
estão lotados, a incerteza e
a angústia estão aumentan-
do.

Não há dúvida sobre o
impacto econômico global
dessa situação. Ainda mais
porque ainda não temos
idéia do tempo necessário
para a queda do pico do ci-
clo global da doença. Mais
dois meses? três meses?
Quatro? Não há respostas
seguras. O que sabemos é
que o dano será imenso.
Embora os governos avan-
cem em diferentes medidas
para apoiar a economia e
setores específicos, como
aviação e turismo - e terão
que fazê-lo - muitos setores
e suas empresas sofrerão.

Com a redução da ativi-
dade econômica mundial, a
grande maioria das indús-
trias será afetada, incluindo
a indústria gráfica.

Se fizermos as grandes
estatísticas globais do setor
gráfico, veremos que nossa
indústria ainda é uma das
mais importantes do mundo,
com um faturamento mun-
dial de cerca de US $ 800
bilhões por ano e um cresci-
mento médio anual de 1,8%.

Esse crescimento tem
características específicas.
Primeiro, a indústria de im-
pressão cresce porcenta-
gem mais forte nos chama-
dos países emergentes:
Vietnã, Indonésia, Índia, Chi-
na, Polônia, México, Colôm-
bia, Brasil e outros. Embora
não sejam, com exceção da
China, os maiores mercados
do mundo. Segundo, emba-
lagens e etiquetas impres-
sas crescem a taxas que do-
bram o crescimento dos seg-
mentos editorial, comercial e
público-comercial.

É importante entender
essas características se ten-
tarmos entender o que pode
acontecer à indústria na si-
tuação econômica mundial
que estamos enfrentando
agora. Na minha análise, o
PIB global da indústria gráfi-
ca este ano será reduzido
pela metade, ou menos pela

metade, dependendo da ex-
tensão da recessão global.
Em outras palavras, um
eventual crescimento entre
0,5% e 0,9%.

Haverá uma redução em
praticamente todos os princi-
pais segmentos gráficos,
embora um pouco menos
em embalagens e rótulos,
porque eles não têm uma
substituição digital adequa-
da. Os investimentos serão
afetados, especialmente
com o adiamento da drupa
para 2021.

E aqui eu vejo o principal
ponto de preocupação para
a nossa indústria. Com a
baixa circulação de pessoas,
com o trabalho realizado nas
residências, a diminuição de
eventos culturais, esportivos
e empresariais, os segmen-
tos comercial e público-co-
mercial sofrerão não sö mais
fortemente a queda da de-
manda, mas também o in-
centivo à aceleração da
transformação digital das
empresas e do uso mais for-
te da mídia digital em suas
comunicações e gerencia-
mento.

Não o vejo como irre-
versível, mas exigirá, após a
retomada gradual da ativida-
de econômica, uma dedi-
cação ainda mais forte dos
componentes de nossa
indústria na verificação e

venda das vantagens com-
parativas do material im-
presso sobre o digital. Para
a imprensa, em geral, é claro
que será um momento difícil.
Mas deve ser usado como
em todas as crises, para re-
flexão e tomada de decisão.

Uma reflexão sobre a
melhor maneira de atender,
apoiar e gerar soluções para
seus clientes, além da im-
pressão em si. Especialmen-
te em como criar soluções
de vendas e atendimento ao
cliente através da Internet.

Uma reflexão sobre seus
fluxos de trabalho, sua pro-
dutividade e seus fundamen-
tos: organização, controle de
custos, estoques, cotação
adequada, controle de resí-
duos e sistema de qualida-
de.

E, principalmente, da ca-
pacidade e preparação de
seus trabalhadores. Em mui-
tas empresas, a parte mais
fraca de seus processos.

Tomando uma decisão?
A decisão não apenas de
avançar, mas a decisão de
que devemos constante-
mente nos adaptar às mu-
danças que nosso mundo
nos impõe. Devemos buscar
a compreensão deles e en-
frentá-los. Não continuar fa-
zendo o que sempre foi feito
pode ser a melhor decisão
para o futuro.
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O impacto do Covid-19 na indústria gráfica

Por Hamilton Terni Costa

Consultor internacional 
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MÁSCARAS E A TEMPERATURA DO

CORPO EM LOCAIS PÚBLICOS.

A
pós o surto de CO-

VID-19, a Guangz-

hou Gosuncn Robot

Co., Ltd, um dos

maiores fornecedores de pro-

dutos e serviços de IoT (Inter-

net das coisas) visando cida-

des inteligentes, modernizou

seu robô de patrulha policial

baseado em 5G. Eles acres-

centam novos recursos proje-

tados para ajudar policiais

que estão na linha de frente

das inspeções para prevenir

doenças. Como a medição

manual de temperatura expõe

o pessoal de segurança públi-

ca a riscos potenciais à saú-

de, esses robôs incorporam 5

câmeras de alta resolução e

termômetros infravermelhos

capazes de escanear simulta-

neamente a temperatura de

10 pessoas em um raio de 5

metros. Se uma temperatura

alta for detectada ou não hou-

ver máscara, os robôs en-

viarão um sinal de aviso às

autoridades apropriadas. To-

dos os dados podem ser

transmitidos para um centro

de controle centralizado para

resposta imediata e tomada

de decisão em tempo real.

Além disso, se esses robôs

são autônomos, eles também

podem ser controlados remo-

tamente, com a conseqüente

redução da proteção pessoal

para reduzir o trabalho do em-

pregador e prevenir in-

fecções. Não é de surpreen-

der que esses robôs de pa-

trulha 5G de última geração

tenham sido vistos em aero-

portos e centros de negócios

em Guangzhou, Xangai, Xi'an

e Guiyang.

ROBÔS DE PATRULHA 5G
EQUIPADOS COM O

CONTROLADOR DE BORDA

ADVANTECHMIC-770
Os robôs de patrulha Go-

suncn 5G integram IoT, inte-

ligência artificial (IA), compu-

tação em nuvem e tecnologias

de big data para detecção am-

biental, tomada de decisão

dinâmica, controle autônomo

de movimento, detecção de

comportamento e interação.

Para permitir a computação

tan avançada, os robôs de pa-

trulha 5G incorporam um con-

trolador de borda industrial de

alto desempenho (MIC-770)

equipado com um processador

Intel® Core i de oitava geração

e uma GPU iModule (MIC-

A Xitron ul-

trapassou a

marca de

5.000 unida-

des de sua

"Blue Box", a

interface pro-

jetada para

permitir virtual-

mente qual-

quer fluxo de

trabalho RIP

controlar os

sistemas Pla-

teRite straight

plate (CTP),

fabricados pe-

la Screen GA.

Por meio de distribuidores, a

Xitron vendeu mais de 35.000

Harlequin RIP, que lidam com

d i s p o s i t i v o s

CTP da Scre-

en, Agfa, Fuji-

f i lm, Kodak,

Presstek e

H e i d e l b e r g ,

entre outros.

Estima-se que

a interface Xi-

tron USB

SCREEN lide

com mais de

uma parte dos

d i s p o s i t i v o s

Screen Plate-

Rite (PT-R)

em produção

em todo o mundo, usando um

navegador RIP ou TIFF Raster

Blaster quando a Fluência de

Trabalho estiver em uso.

Edge Manager MIC-770 da Advantech

colabora contra o coronavírus

Xitron atinge 5.000 instalações 

de sua interface para a tela CTP

Guimarães preparava-se para acolher o

principal evento do setor gráfico e transfor-

mador do papel em Portugal, nos dias 29 a

31 de outubro. No entanto, face à situação

pandémica que atravessamos e à incerteza

da possibilidade de realização de eventos

desta dimensão nas datas previstas, decidiu

a Direção da APIGRAF adiar a realização do

Encontro APIGRAF para o primeiro trimestre

de 2021.

“Porque não queremos deixar de marcar

o calendário no final de um ano absoluta-

mente extraordinário, estamos a organizar

um acontecimento em outubro, que permita

aos empresários do setor o balanço e re-

flexão sobre o impacto da Covid-19 nas suas

organizações.”

Encontro APIGRAF

adiado para o primeiro

trimestre de 2021
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O
u v i m o s

muito so-

bre a eco-

nomia cir-

cular, a maioria

confusa para em-

presas e compra-

dores de im-

pressão. No entan-

to, recentemente

descobrimos uma

explicação comple-

ta da economia cir-

cular e de seus

princípios subjacentes. Foi

fornecido pelo Comitê Con-

sultivo em Aspectos Ambien-

tais (ACEA), que auxilia o Co-

mitê Internacional de Eletrô-

nica em questões ambientais.

O presidente da ACEA, So-

lange Blaszkowski, diz que

50 milhões de toneladas de li-

xo eletrônico vão para o ate-

rro anualmente e que mais de

75% da superfície da Terra

mostra sinais de degradação

"principalmente devido à

ação humana". A economia

circular tenta consertar isso e

garantir um crescimento sus-

tentável para uma crescente

população mundial.

De acordo com a Ellen

MacArthur Foundation, uma

economia circular é uma

"abordagem sistêmica do de-

sign de processos, produtos

(incluindo serviços) e mode-

los de negócios, que permite

um crescimento econômico

sustentável, gerenciando efe-

tivamente os recursos como

resultado do fluxo de mate-

riais é mais circular e reduzin-

do e, finalmente, eliminando

o desperdício. "Talvez um

pouco longo, mas o ideal ge-

ral é projetar resíduos e po-

luentes para manter os mate-

riais em uso, reduzir o uso de

matérias-primas e regenerar

os recursos naturais. Apro-

veitar ao máximo os recursos

materiais e reduzir o volume

de resíduos está se tornando

cada vez mais agudo.

Os princípios da econo-

mia circular se encaixam

bem nos 17 Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável

das Nações Unidas, 12 dos

quais estão ligados à gestão

de recursos naturais e à ma-

neira pela qual produzimos e

consumimos bens e recur-

sos. As indústrias devem

reutilizar, reduzir e reciclar o

máximo possível e devem

seguir os quatro componen-

tes básicos de uma econo-

mia circular. Começa com o

modelo de negócios certo,

como pagar pelo uso de re-

cursos ou serviços, em vez

de possuí-los diretamente.

Na indústria de impressão,

vemos isso na prática com os

fabricantes de chapas de im-

pressão, por exemplo, ven-

dendo revestimentos de cha-

pas em vez de chapas e cole-

tando alumínio usado para

reciclagem. Uma idéia mais

drástica seria que os fabri-

cantes de impressoras alu-

gassem tempo em suas má-

quinas, em vez de vender im-

pressoras para uso em em-

presas de impressão. Isso

parece assustador para mui-

tos no ramo de prestação de

serviços de impressão. Mas

talvez faça sentido para os fa-

bricantes implantar uma série

de tecnologias avançadas de

maneira mais eficiente e lu-

crativa, sem depender de mo-

delos de vendas convencio-

nais.

Uma economia circular re-

quer projetos de produtos cir-

culares com capacidade de

reutilização incorporada. Os

produtos devem ser projeta-

dos para durar, serem repa-

rados e seus componentes

reutilizados em novos produ-

tos. Esses produtos devem

ser fáceis de desmontar e in-

corporar peças padronizadas

com cadeias de suprimentos

abrangentes para coleta. Na-

da disso funciona sem gover-

nos, políticas e regulamentos

proativos que são aplicados

localmente e funcionam de

maneira eficiente. A parte

mais difícil do quebra-cabeça

é, é claro, mudar o comporta-

mento e as expectativas do

consumidor. Isso requer edu-

cação e incentivos, bem co-

mo cooperação internacional.

Na prática, os princípios

de eficiência material, intrín-

secos a uma economia circu-

lar, aplicam-se a todos os se-

tores industriais. Devemos

usar menos, produzindo pro-

dutos que durem mais e pos-

sam ser reutilizados, restau-

rados ou reciclados o máximo

possível. E tudo isso deve

acontecer sem o uso de mais

recursos, o que requer mais

energia e cria ineficiências.

Quando se trata de lixo, a

reciclagem deve ser realmen-

te o último recurso, pois pode

exigir mais recursos, incluin-

do novos e energia adicional.

Para a indústria de im-

pressão, uma vez que os ma-

teriais não podem mais ser

reciclados, seu uso mais efi-

ciente é a recuperação de

energia. Isso pode parecer

contra-intuitivo, mas se os re-

cursos necessários para reci-

clar material impresso supe-

ram os benefícios da incine-

ração para a produção de

energia, essa deve ser a

opção preferida. Uma econo-

mia circular é complexa, com

dimensões sociais, econômi-

cas, políticas, de recursos e

ambientais multifacetadas.

Mas complexidade não é mo-

tivo para ignorá-la.

Você pode ver a apresen-
tação completa da ACEA
aqui: https://www.iec.ch/aca-
demy/

Blog semanal Verdigris de Laurel Brunner

A economia circular e a eficiência dos materiais

Laurel Brunner

Os princípios da economia circular se encaixam bem nos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, 12 dos quais 
estão ligados à gestão de recursos naturais e à maneira pela qual

produzimos e consumimos bens e recursos. As indústrias devem
reutilizar, reduzir e reciclar o máximo possível e devem seguir os

quatro componentes básicos de uma economia circular. 
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A Konica Minolta expandiu sua nova linha

bizhub i-Series com o lançamento de três no-

vas impressoras multifuncionais em cores

A3 (MFPs). As novas bizhub C450i, bizhub

C550i e bizhub C650i fazem parte do portfó-

lio de MFPs da próxima geração projetadas

para alimentar fluxos de trabalho digitais e

oferecem uma escolha de velocidades de

impressão de 45 ppm, 55 ppm ou 65 ppm,

respectivamente.

A nova tela de cópia rápida do tipo cartão

e vários aplicativos com orientação integrada

permitem uma experiência ainda melhor ao

usuário. Além disso, a tecnologia de widget

recém-desenvolvida permite integração e

operação diretamente na tela inicial da MFP,

reduzindo o tempo gasto alugue à MFP e ga-

ranta o uso familiar em todos os dispositivos

bizhub i-Series. Da mesma forma, a ope-

ração de alto desempenho e a resposta rápi-

da são garantidas pela unidade central de

processamento de quatro núcleos e 8 GB de

memória padrão e 256 GB mais o SSD (So-

lid State Drive) de 1 TB opcional.

A Konica Minolta anunciou o lançamen-

to na Europa da nova série AccurioPress

C14000, sua primeira incursão no segmen-

to de impressão de alto volume. A Accurio-

Press C14000 imprime 140 páginas por mi-

nuto (ppm) em A4 e é 40% mais rápida que

qualquer outro dispositivo baseado em to-

ner da Konica

Minolta. Um

segundo mode-

lo da série, o Ac-

c u r i o P r e s s

C12000, oferece a mesma quali-

dade de impressão e uma velocidade

igualmente rápida de 120 ppm.

A AccurioPress C14000 oferece um

maior volume de impressão e um ciclo de

trabalho mais longo para alcançar novos

clientes de impressão comercial no seg-

mento de HPP (alta produção de im-

pressão), que exigem alta produtividade,

eficiência operacional e qualidade para ma-

la direta, folhetos e catálogos.

As opções aprimoradas de inspeção au-

tomática IQ-501 Intelligent Quality Care da

Konica Minolta oferecem desempenho apri-

morado de inspeção, verificando a qualida-

de da impressão e agora detectando riscos

e manchas. Impressões de alta

qualidade significam estabi-

lidade máxima, mesmo

durante trabalhos

de longa duração,

enquanto um mel-

hor registro e

qualidade au-

mentam o volume to-

tal de impressão. As novas soluções ofere-

cem um ciclo de trabalho altamente confiá-

vel de até 2,5 milhões de impressões por

mês, com o dobro da capacidade de toner

dos modelos anteriores.

Konica Minolta
premiada pela

EcoVadis
A Konica Minolta ganhou

a Medalha de Ouro no

ranking de sustentabilidade

da EcoVadis 2018. Ao

receber esse

reconhecimento pela terceira

vez consecutiva, a Konica

Minolta está no 2º lugar

entre os principais

fornecedores e reforça sua

filosofia corporativa.

A Konica Minolta

conquistou esse prêmio

porque identificou uma série

de questões críticas às quais

responde por meio de suas

soluções: meio ambiente,

inovação social, satisfação

do cliente e segurança do

produto, cadeia de

suprimentos, capital humano

e diversidade. Ao abordar

essas questões, a empresa

contribui para resolver os

problemas sociais

estabelecidos nos Objetivos

de Desenvolvimento

Sustentável (ODS), resolver

problemas ambientais

globais e melhorar a

qualidade de vida.

A
Konica Minolta foi novamente incluí-

da na lista das "100  maiores corpo-

rações mais sustentáveis do mundo

em 2020" (2020 Global 100) anun-

ciada pelo Corporate Knights, sediada no

Canadá, em conjunto com a reunião anual

do Fórum Econômico Mundial (WEF). )

(Reunião Davos), realizada de 21 a 24 de ja-

neiro de 2020 em Davos (Suíça). A inclusão

da Konica Minolta nesta prestigiada lista

marcará o terceiro e o segundo ano conse-

cutivo, após 2011 e 2019. As 2020 Global

100 corporações que se destacam em sus-

tentabilidade foram selecionadas entre 7.395

grandes empresas em todo o mundo.

A avaliação foi baseada em indicadores

ambientais, sociais e de governança, bem

como na capacidade de promover diversida-

de e inovação e no percentual de vendas de

produtos orgânicos. Seis empresas japone-

sas estão nesta lista global de empresas que

se destacam em sustentabilidade.

Konica Minolta entre as empresas

globais mais sustentáveis do mundo

Konica Minolta lança o AccurioPress C14000

Konica Minolta expande sua linha bizhub i-Series Plataforma flexível
bizhub Evolution

A solução bizhub

Evolution da Konica

Minolta fornece

processamento e entrega

sob demanda de

documentos, incluindo a

conversão de documentos

digitais em papel e vice-

versa, tradução para outro

idioma, conversão de texto

em fala ou impressão de

qualquer dispositivo

conectado à Internet.



FABRICANTES DE ESPIRALES DE: 

C U A N D O  L A  C A L I D A D  E S  L O  Q U E  I M P O R TA

www.dhpcomerpa.com

E DESABRICANTEF  

     
 

: DESSPIRALEE  

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

RE

N
C U A NAUC

 

     
 

ALMETTA

O
N D O L A C A L I D A D E S L OLSEDADILACALODN

 

     
 

OTICPLÁS

P

Q U E I M PMIEUQ

 

     
 

a: 600 mmAncho de boc
esional.ofa prEncuadernador

CKD 600

 

     
 

esional.

 

     
 

A
P O R TATTATA

ROP

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

omomerpa.c.dhpcwww

 

     
 

om

 

     
 

www.dhpcomerpa.com


LLaa  PPrreennssaa

PRINT
documental

12

PR
IN

T

A
conhecida revo-
lução 4.0 está mu-
dando o paradigma
no mercado de tra-

balho de cima para baixo. A
incorporação de novas tec-
nologias em uma gama cada
vez maior de atividades
econômicas e sociais gerou
novas necessidades para as
empresas, que buscam cada
vez mais perfis técnicos e
especializados em áreas co-
mo inteligência artificial,
computação em nuvem, big
data ou cibersegurança. Por
esse motivo, nos próximos
anos, os perfis com habilida-
des e conhecimentos que
promovem a transformação
digital nas empresas de to-
dos os setores serão os
mais procurados. . Na Selli-

gent Marketing Cloud, como
especialista em automação
de marketing e com sua ex-
periência com clientes de
vários setores, ele definiu al-
guns dos perfis de trabalho
que a indústria exigirá em
2020:

ANALISTA DE INTELIGÊNCIA
DE CLIENTES

Conhecer e entender o
cliente é uma lição que as
empresas não podem igno-
rar se desejam construir rela-
cionamentos de longo prazo
com base na confiança e na
lealdade. O consumidor de
hoje está mais conectado do
que nunca e exige experiên-
cias e conteúdo personaliza-
dos de marcas que agregam
valor.

ESPECIALISTA EM SEGURANÇA

CIBERNÉTICA

À medida que as novas
tecnologias entram nos pro-
cessos de produção das or-
ganizações, destaca-se a
importância da segurança ci-
bernética. O setor 4.0 está
permitindo que as empresas
melhorem sua produtividade
e competitividade, mas
também abre portas para
uma ameaça cada vez mais
presente, os ataques ci-
bernéticos.

ARQUITETURA DE BIG DATA
É fato que o big data está

ganhando peso em todos os
setores da economia, à me-
dida que as organizações re-
alizam suas possibilidades.
Todos os dias, as empresas

coletam uma enorme quanti-
dade de dados sobre seus
clientes que devem ser anali-
sados para se transforma-
rem em informações úteis
que facilitam a tomada de
decisões.

TRADUTOR DE NEGÓCIOS
A tarefa do tradutor de

negócios é identificar em
quais aspectos ele pode mel-
horar a atividade comercial e
desenvolver propostas que
podem ser implementadas
com os processos de apren-
dizagem  automática. Esses
tipos de perfis, que também
possuem treinamento analíti-
co, correspondem ao ramo
de gerenciamento de negó-
cios e são responsáveis por
tomar decisões estratégicas.

Os perfis tecnológicos e digitais mais

procurados pelas empresas em 2020

DEYDE, um aliado da

KRUK na melhoria da

experiência do cliente
O Grupo KRUK contratou a DEYDE os módulos pa-

ra melhorar a qualidade das informações sobre nomes
e endereços postais, contidas em seus bancos de da-
dos de clientes. O objetivo da KRUK era unificar os en-
dereços postais de seus clientes no mesmo formato,
melhorar a qualidade e a precisão de seus dados e au-
mentar a velocidade e a eficiência de seus processos
de negócios.

Em menos de quatro meses, o sistema MyDataQ
começou a ter um impacto positivo na empresa, pois
conseguiu formatar, corrigir, padronizar e atualizar en-
dereços postais e os nomes das diferentes fontes de
dados processadas, oferecendo um nível mais alto de
detalhes e confiabilidade. 

A Global
Graphics Soft-
ware lançou
um novo soft-
ware de im-
pressão para a
próxima ge-
ração de im-
pressoras digitais de alta reso-
lução mais rápidas e amplas. O
Direct é um novo pipeline de
renderização que envia dados
diretamente aos componentes
eletrônicos dos cabeçotes de
impressão em vez de gravar no
disco rígido, reduzindo signifi-
cativamente o tempo necessá-
rio para processar imagens, fa-
cilitando o manuseio de gran-
des volumes de dados e acele-
rando velocidade de impressão.

O Direct integra várias tec-
nologias do Global Graphics
Software. Graças ao novo e

inovador soft-
ware Streamli-
ne Direct, os
trabalhos inse-
ridos no fluxo
de trabalho
são simplifica-
dos para otimi-

zar seu processamento usando
o RIP (Raster Image Proces-
sor). Para velocidade e qualida-
de ideais, os arquivos são pro-
cessados com o Harlequin Di-
rect, usando o mecanismo RIP
mais rápido do mundo, ou im-
pressos em tela usando o pre-
miado ScreenPro Direct com
PrintFlat. O Direct pode ser to-
talmente integrado ao sistema
de controle eletrônico e ao soft-
ware de cabeça de impressão
da Meteor Inkjet, uma subsidiá-
ria da Global Graphics, ou com
sistemas comuns de terceiros.

Global Graphics lança novo software
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A Canon anuncia o lançamento da

série varioPRINT iX, uma impressora

avançada para alimentação de folhas

soltas e jato de tinta com a tecnologia

iQuarius. Este novo equipamento da

Canon para clientes com volumes de

produção de 1 a 10 milhões de ima-

gens A4 por mês, combina a qualida-

de da imagem e a variedade de mídias

de sistemas de toner líquido ou offset

com a produtividade e a eficiência de

custo do jato de tinta. A série vario-

PRINT iX imprime mais de 9000 ima-

gens SRA3 por hora (320 imagens A4

por minuto) em uma ampla va-

riedade de mídias,

incluindo papel

revestido off-

set entre 90 e

350 g / m2.

A

nova tecnologia iQuarius é o co-

ração da nova série iX e combina

três inovações principais: um novo

sistema de secagem que combina

ar e calor com umidificação para

proteger o papel; novas tintas à ba-

se de água pigmentadas com polí-

mero proprietário e ColorGrip; e tec-

nologias de controle de qualidade

iQuarius para qualidade de imagem

de ponta, graças ao processamento

de imagem real de 1200 dpi e ca-

beças de impressão de 1200 dpi de-

senvolvidas em conjunto com a Kyo-

cera para imprimir texto fino com

nitidez nítida e linhas finas em

detalhes ricos, gradientes

suaves e tons

de pele perfei-

tos.

Canon, entre as 10

principais empresas

de excelência

preventiva

A Canon conseguiu posicionar-se na

posição 10 do ranking das melhores em-

presas em Excelência Preventiva, prepa-

rada pelo Monitor de Excelência Empre-

sarial em Prevenção, Segurança e Saú-

de (MEPS2), uma auditoria que avalia as

empresas de acordo com seu grau de im-

plementação da cultura preventiva.

A Canon alcança a décima posição

no ranking entre mais de 200 empresas

na II edição do MEPS2, que registrou

uma participação em dobro em relação à

chamada anterior. O monitor, criado em

2017, é um sistema para medir o nível de

desenvolvimento em Saúde e Segurança

e, assim, identificar possíveis áreas de

melhoria.

A
série ColorStream da

Canon concluiu mais

de 1.400 instalações

em todo o mundo em

ambientes de alto volume, co-

mo data centers, provedores

de serviços de impressão e

impressoras comerciais es-

pecializadas.

Com o ColorStream 6000,

os clientes terão 94% de tem-

po de atividade. Os operado-

res não precisam mais intervir

durante a produção; portanto,

a equipe tem tempo adicional

para se concentrar em explo-

rar novas oportunidades de

mercado e expandir os negó-

cios. Os clientes também ex-

pressaram a facilidade de uso

dessas impressoras, graças à

menor intervenção manual e

maior eficiência da produção.

Com essa família alta-

mente produtiva, baseada em

uma década de inovação

contínua desde sua intro-

dução em 2011 e compreen-

dendo as séries ColorStream

3000, 3000Z e 6000, volumes

superiores a 300 bilhões de

páginas A4 foram impressos

em todo o mundo, produzindo

uma grande variedade de

materiais impressos, como

extratos bancários, mala dire-

ta, folhetos farmacêuticos e

livros.

A série Colorstream da Canon adiciona 

mais de 1.400 instalações em todo o mundo

Nova impressora de folhas soltas 

da série Canon Varioprint iX
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A
Brother International Europe,

como sede européia, assi-

nou um acordo com a Kofax

para integrar suas soluções

em determinadas impressoras e má-

quinas multifuncionais a laser, bem

como em alguns modelos de jato de

tinta da Brother. As equipes técnicas

de pré-vendas e vendas da Brother

receberão treinamento oportuno pa-

ra implantar o software Kofax Con-

trolSuite e fornecer a seus clientes

tudo o que precisam para gerenciar,

proteger e controlar seus documen-

tos com uma solução de processo de

gerenciamento unificado para im-

pressão, digitalização e segurança

de documentos.

Xeikon apre-

senta sua inova-

dora tecnologia

de toner seco de

nova geração

para a indústria

de artes gráfi-

cas, oferecendo

velocidades mais

altas, menor custo

de propriedade, maior qualidade e o

que é melhor, a primeira impressora

digital baseada nesta nova Tecnolo-

gia a ser usada O marketing co-

meçará a partir de junho de 2020.

A nova geração do sistema Xeikon

SX30000 é uma máquina de im-

pressão frente e

verso robusta e

completamente

nova que incor-

pora a tecnolo-

gia SIRIUS, ca-

paz de imprimir

508 mm (20 pol)

de largura em

uma ampla varie-

dade de mídias a uma distância de 30

metros / minuto (98 pés). / min) veloci-

dade, 404 ppm no formato A4, com

um aumento de velocidade superior a

50% em toda a faixa de 40-350 g / m2

em comparação com a plataforma an-

terior.

O plano de reciclagem de cartu-

chos de toner gratuito da Brother

economizou 3.652 toneladas de

CO2 na Europa no último ano. Os

cartuchos devolvidos pelos clientes

europeus da Brother são remanufa-

turados de acordo com os princípios

da economia circular de remanufatu-

ra, reutilização e reparo. Esses mo-

delos são construídos com o mesmo

padrão de qualidade de um novo no

Brother Recycling Technology Cen-

ter no Reino Unido e  na Eslováquia.

Oferecendo eficiência e qualida-

de, a nova análise verificou que o

processo de remanufatura de toner

da Brother reduz as emissões de

CO2 em 37,2%, em média, em com-

paração com um cartucho recém-fa-

bricado.

Com mais de 1,6 milhão de cartu-

chos europeus remanufaturados em

2018 através do programa de devo-

lução e reciclagem gratuito da Brot-

her, foram salvas 3.652 toneladas

de CO2 impressionantes.

CEWE usa o sistema

de classificação

Denisort de Ferag
A CEWE, uma das empresas mais im-

portantes da Europa para impressão de

produtos fotográficos, integrou um novo

classificador Denisort do fabricante suíço

especializado em sistemas de manuseio

intralogístico, Ferag AG. O sistema de

triagem automática instalado na fábrica

na cidade alemã de Oldenburg tem carac-

terísticas muito especiais. Por um lado, é

muito compacto e é conectado através de

uma espiral com um sistema de carrega-

mento direto para os caminhões do ope-

rador logístico. Por outro lado, as bande-

jas de classificação de 75 x 55 cm

também são adequadas para itens de

grande formato. Dessa forma, o CEWE

pode usar o sistema para transportar e

classificar artigos no formato DIN A3.

Embora existam 22 destinos de tria-

gem, através dos quais as embalagens

da CEWE circulam em embalagens plás-

ticas, toda a linha ocupa apenas um es-

paço de cerca de 60 m2 e o comprimen-

to da cadeia não excede 38 metros. As

características tridimensionais do siste-

ma Denisort economizam muito espaço,

com a seção de retorno das 54 bandejas

de separação que circulam suspensas a

uma altura de quatro metros.

A linha Denisort de Oldenburg tem

uma função especial que aumenta ainda

mais sua eficiência: a primeira rampa de

saída é conectada através de uma espi-

ral com uma ponte transportadora au-

tomática.

A Brother International Europe

assina um acordo com a Kofax

Brother reduz 3.652 toneladas

de emissões de CO2

Xeikon lança tecnologia SIRIUS



www.fespabrasil.com.br


LLaa  PPrreennssaa

grande

formato

16

A
impressão é algo
presente em nosso
dia a dia! Está em
todos os lugares e,
às vezes, nem per-

cebemos que ela está ao nos-
so redor. Porém, através de
anúncios criativos e podero-
sos, conseguimos olhar a im-

pressão com outros olhos, se-
jam eles de encanto ou curio-
sidade para saber como aqui-
lo foi executado ou pensado.
No artigo de hoje, trazemos
anúncios feitos de forma criati-
va que usaram a impressão,
mas foram também além dela! 

É muita criatividade usa-

da, e todos usando o Poder
da Impressão! É isso e muito
mais que você poderá ver na
FESPA Digital Printing 2020,
através das principais marcas
do mercado, incríveis lança-
mentos, workshops, pales-
tras, debates e grandes en-
contros com os melhores pro-

fissionais do mercado.
A principal feira de im-

pressão digital do país, que
acontece nos dias 23, 24 e 25
de setembro, no Expo Center
Norte, em São Paulo.

Fonte: Drivepedia

Muito além da Impressão!

Anúncios criativos e poderosos

CRAFTSMAN
Como vender uma chave inglesa de forma criativa? A marca

Craftsman fez isso usando a impressão chamando a atenção de
muita gente, através de uma mensagem simples, mas forte, utili-
zando o outdoor como um todo para dar sentido à mensagem - a
frase não foi usada para vender diretamente o produto, mas sim
uma mensagem positiva: "Confie nas suas mãos".

CARNIVAL CRUISE LINE
Este é o verdadeiro exemplo de aproveitamento de espaço! A

empresa Carnival Cruise Line usou uma escada de incêndio de
um prédio para complementar a impressão do outdoor: a escada
fez uma alusão ao brinquedo do parque aquático. É difícil para os
cruzeiros fazerem anúncios criativos, mas a Carnival surpreendeu
com essa ideia.

MCDONALD'S
Sabemos que

quando se trata de
McDonald's as pro-
pagandas são extre-
mamente criativas e
com esse anúncio
feito lá fora não foi di-
ferente. O Mcdo-
nald's optou por usar
como vitrine um pré-
dio, ilustrando nele o
que mais de famoso
ele tem: as batatas
fritas! A ideia é que
as pessoas do prédio
se ajudassem para
alcançar as batatas.

POLÍCIA COREANA
Anúncio da polícia

é algo bem difícil e
muito raro de ver por
aí. Na Coreia, um
outdoor mostrou co-
mo a polícia está lá
para proteger toda a
população, mostran-
do a força e suporte
que eles dão para to-
dos. Não sabemos o
que está escrito, mas
com certeza a ima-
gem diz tudo!
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COCA-COLA
A Coca-Cola é uma

marca que se vende sozin-

ha, apenas colocando seu

tom vermelho, mas nem

por isso deixam de fazer

anúncios impressos ou di-

gitais, afinal quem não é

visto, não é lembrado. De

uma certa forma, a Coca-

Cola sempre procura se

superar a cada anúncio,

como por exemplo nesse

outdoor empena eles usa-

ram o guindaste - ou colo-

caram ele ali de propósito

(isso não saberemos) para

compor toda a sua cam-

panha, chamando a

atenção de todos que tran-

sitam pelo local.

IBM
Outdoor interativo? A IBM investiu na ideia de

usar a impressão de forma diferente, com um con-

ceito minimalista, mas muito inteligente. Ela usou a

impressão para fazer outdoors que agregassem

no dia a dia das pessoas, como banco, abrigo de

chuva e rampas, sempre lembrando que a IBM

cuida de você em momentos difíceis.

NATIONWIDE SEGURADORA
Quando olhamos a imagem qual a primeira coisa que vem na cabeça?

Um anúncio de pintura. Porém, quando as pessoas se aproximam perce-

bem que o anúncio é sobre seguros. Como seguro é algo difícil de ser

vendido e também por ser algo intangível, ou seja, não podemos tocar, as

seguradoras precisam abusar da criatividade, e foi exatamente isso que

Nationwide fez, usando a impressão para chamar a atenção de quem pas-

sasse por ali com algo muito original.

SIEMENS
Um anúncio muito

pensado pode gerar al-

go muito positivo para a

marca e a Siemens se

superou explorando

além da impressão para

divulgar um novo produ-

to. A marca utilizou um

prédio que tinha portas

giratórias e essas portas

foram utilizadas para

mostrar a parte giratória

da batedeira. foi uma

sacada muito incrível

que mostra que a im-

pressão pode ser com-

posta de fatores exter-

nos.
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FÓRMULA
Abrir as coisas com o dente, qual é a sua primei-

ra reação sobre esse ato? É logo um "Não faça is-
so". A pasta de dente da marca Fórmula foi ao
contrário e investiu nesse contexto! Quem olha o
outdoor "de primeira" dá aquela aflição, mas logo
depois você pensa: quero essa pasta! Tudo isso fei-
to somente com a impressão e passa uma mensa-
gem que desperta diversas reações nas pessoas.

SISTEMA DE
SAÚDE DE SÃO
LUCAS

Fazer anún-
cio para hospi-
tal é muito difícil
e algo raro de
se ver. O Siste-
ma de Saúde
de São Lucas
c o n s e g u i u
transmitir uma
m e n s a g e m
simples, mas
forte através da
i m p r e s s ã o ,
transformando
palavras que
tinham um sig-
nificado negati-
vo em positivo
através de
ações do hospi-
tal.

A
história da Dprint,
gráfica sediada no
bairro do Brás, em
São Paulo, deu
mais um salto im-

portante em sua trajetória de
cinco anos de mercado. A
empresa praticamente do-
brou sua área (de 900 m2 pa-
ra 1800 m2) e, além de abar-
car outras soluções de im-
pressão (como offset e comu-
nicação visual) também am-
pliou seu investimento na tec-
nologia Konica Minolta com a
aquisição do segundo mode-
lo AccurioPress C6100, au-
mentando seu parque digital.

"Hoje, temos quatro im-
pressoras digitais coloridas
na Dprint, mas iremos desati-
var uma delas devido à alta
produtividade e velocidade
dos dois equipamentos da
Konica Minolta, que dão con-

ta da produção", explica Da-
nilo Soares, proprietário da
Dprint.

Segundo ele, o perfil dos
clientes está mudando, fa-
zendo com que a demanda
por valor agregado e impres-
sos diferenciados cresça en-
tre os impressos digitais. "E
nesse quesito da Konica Mi-

nolta sai na frente", diz Dani-
lo. "Essa mudança de perfil
do cliente foi um dos princi-
pais motivadores para o novo
investimento. Além da estabi-
lidade de cor, que nos surpre-
endeu quando compramos o
primeiro equipamento, outros
fatores, como a qualidade e
suporte a mídias diferencia-

das de maior gramatura e po-
rosidade, também chamam a
atenção."

Outro fator é a possibilida-
de de a AccurioPress C6100
imprimir em mídias plásticas,
como PVC. "Isso tudo coloca
a Konica Minolta à frente das
concorrentes e tem nos aber-
to mercados, como, por
exemplo, produção de itens
promocionais para eventos
que são feitos em baixas tira-
gens. Anteriormente, tínha-
mos que usar as impressoras
de comunicação visual".

Danilo reafirma, ainda,
sua confiança na tecnologia
Konica Minolta. "Acho que a
Konica Minolta deu um passo
importante na questão da tec-
nologia, com confiabilidade.
Está à frente das demais con-
correntes pelo menos uns
quatro anos."

Dprint investe em segundo modelo AccurioPress C6100



www.SignChinaShow.com
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O setor de Impressão Di-

gital terá sua maior reunião

profissional na IFEMA em

2020, após o anúncio da ce-

lebração do DIGICOM em

coincidência com a FESPA,

nos dias 6 e 8 de outubro.

Com o objetivo de ajudar os

expositores nacionais a for-

talecer seus negócios e

acessar uma oferta maior de

produtos para profissionais,

a IFEMA decidiu mudar as

datas do DIGICOM para os

mesmos dias programados

para a FESPA, o que au-

mentará a presença máxima

de expositores e visitantes.

No entanto, a coincidên-

cia não afetará a idiossincra-

sia da DIGICOM, que conti-

nuará mantendo sua essên-

cia como feira de mercado

ibérica, com a presença dos

melhores fabricantes e distri-

buidores do setor nacional e

português, além de todo o

cronograma de atividades

agendado sob a mesma

bandeira.

A
FESPA anunciou que seu evento emblemático, Global

Print Expo, retornará à IFEMA - Feria de Madrid de 6 a

8 de outubro de 2020, juntamente com outros eventos

que compartilham local, European Sign Expo e Sports-

wear Pro. As três exposições, que inicialmente estavam agen-

dadas para os dias 24 e 27 de março, tiveram que ser adiadas

devido à suspensão causada pelo surto de COVID-19 no conti-

nente europeu.

A Mimaki Europe anunciou sua nova impressora têxtil digital

híbrida, a Tx300P-1800 MkII, que permite impressão direta pa-

ra transferência e direta para têxtil, com chapas intercambiáveis

e três combinações diferentes de tinta para flexibilidade sem

precedentes em um sistema e abrierto novos mercados para

prestadores de serviços de impressão.

Essa nova máquina adiciona o anúncio de capacidade para

imprimir diretamente por transferência, abrindo novas oportuni-

dades em termos de substratos e aplicativos. A capacidade de

trabalhar com um grande número de aplicações, de roupas a te-

cidos de interiores e papéis de parede, em um sistema, faz des-

ta impressora uma solução perfeita para iniciantes.

A capacidade do Mimaki Tx300P-1800 MkII de alternar entre

impressão de transferência direta e impressão têxtil direta é for-

necida por suas placas intercambiáveis. Ao imprimir diretamen-

te em tecido, o excesso de tinta que penetra no tecido é drena-

do através de uma placa com um slot de recebimento de tinta.

No entanto, na transferência térmica para papel, essa placa po-

de ser trocada rápida e facilmente pela placa de vácuo ne-

cessária para impressão em papel e sem a necessidade de

qualquer técnico de manutenção. Além disso, a impressora hí-

brida permite trabalhar com um conjunto de tinta unidirecional

tradicional (configurado com qualquer um dos cinco tipos de tin-

ta) e também com várias combinações de tinta, oferecendo fle-

xibilidade sem precedentes. Os usuários podem selecionar três

combinações diferentes de tinta: pigmento / sublimação direta

para têxtil, transferência de pigmento / sublimação para têxtil ou

transferência direta de sublimação / sublimação

A Mimaki Europe anun-

ciou o lançamento da nova

impressora 3D Mimaki 3DGD-

1800, que facilita a produção

em larga escala até três ve-

zes mais rápido do que as im-

pressoras 3D convencionais

do tipo FFF (Filamento fundi-

do fundido).

Capaz de produzir objetos

de até 1,8 metros de altura

em apenas sete horas, com

seu design baseado em mon-

tagem que permite a criação

de projetos ainda maiores, o

inovador sistema de im-

pressão 3D apresenta vários

recursos de economia engen-

hosos. Tempo e dinheiro, in-

cluindo configuração de ca-

beça dupla para permitir a

saída simultânea de duas es-

truturas. O Mimaki 3DGD-

1800 também facilita a pro-

dução de estruturas ocas e

sem suporte, agilizando ainda

mais a produção, permitindo

maior portabilidade e possível

adição de iluminação interna.

A tecnologia abrirá uma am-

pla gama de aplicativos em

potencial, desde comuni-

cação visual, eventos e arte

criativa até design de interio-

res. Os clientes podem usar o

extenso portfólio de soluções

de impressão 2D da Mimaki

para decorar essas apli-

cações de maneira econômi-

ca, abrindo as portas para

uma gama de novos produtos

que combinam criatividade e

inovação com os resultados

vibrantes e de alta qualidade

comprovados da Mimaki.  

FESPA 2020 retornará a

Madri em outubro de 2020

DIGICOM será realizado em
conjunto com a FESPA

Impressora têxtil híbrida da Mimaki

Mimaki lança uma impressora 3D de alto volume
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H
oje, muitos
a r t i s t a s ,
designers
ou escrito-

res usam produtos
físicos cotidianos
para expressar e
também monetizar
sua criatividade: de
roupas e acessórios
como mochilas, bol-
sas de tecido, esto-
jos para smartpho-
nes ou laptops a
produtos para decoração de casa. Plata-
formas de impressão sob demanda, como
a Printful, que até o momento completa-
ram mais de 10 milhões de pedidos, per-
mitem criar facilmente um negócio on-line
de impressão sob demanda (POD) e ven-
der produtos personalizados, de uma úni-
ca cópia e lead time mínimo de produção.
Dessa forma, o risco associado à im-
pressão tradicional em grandes tiragens é
reduzido, bem como o tempo e o dinheiro
necessários para iniciar a atividade, o que
contribuiu para a ascensão deste merca-
do. Especificamente, o mercado de im-
pressão de camisetas personalizadas de-
ve atingir um valor de mais de US $ 10
bilhões em 2025 em todo o mundo.

No entanto, embora a criação desse ti-
po de negócio possa parecer fácil, exige
esforço e trabalho. Caso contrário, alguns
dos erros abaixo podem ser cometidos,
além de dicas para evitá-los.

ESPERE SUCESSO IMEDIATO

Muitos empreendedores, quando ini-
ciam seus projetos, acham que, graças a
todas as ferramentas digitais disponíveis
hoje, o processo será simples e o sucesso
ocorrerá rapidamente e sem muito es-
forço. No entanto, a realidade é que ape-
nas 1 em cada 10 empreendedores
obtém sucesso, pois é preciso muito tra-
balho e dedicação para administrar uma
gráfica lucrativa sob demanda. Você pre-
cisa se dedicar todo o tempo livre disponí-
vel para iniciar e impulsionar os negócios
de impressão sob demanda.

VENDER DESIGNS GENÉRICOS

Dada a forte concorrência no setor de

impressão sob demanda, os clientes têm
muitas opções para encontrar os produtos
que desejam. Portanto, para garantir o su-
cesso e se diferenciar da concorrência,
você deve encontrar um nicho específico
e fortalecê-lo. Ferramentas como Google
Trends ou Etsyrank.com são ideais para
identificar novas tendências de design.

TENTANDO COMPETIR COM OS PRAZOS DE ENTREGA DA

AMAZON PRIME

Os embarques de produtos nesse se-
tor são impressos literalmente sob de-
manda, por isso leva um pouco mais de
tempo para serem enviados do que os
pré-fabricados em lojas como a Amazon.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a
maioria dos clientes recebe os produtos
dentro de uma semana ou duas após o
pedido. Portanto, é importante não pro-
meter aos clientes prazos de entrega im-
possíveis e, em vez disso, concentrar-se
na comunicação dos valores da marca,
criando designs exclusivos pelos quais
eles estão dispostos a esperar.

FAÇA TUDO DE FORMA AUTÔNOMA

Iniciar um negócio de impressão sob
demanda requer o domínio de diferentes
habilidades. É normal que nem todos os
envolvidos se destaquem em todas as fa-
cetas e tenham pontos fracos. Nesse ca-
so, o mais inteligente é associar-se a al-
guém que possa preencher essa lacuna e
complementar o trabalho da melhor ma-
neira possível.

ESTABELECER POLÍTICAS POUCO CLARAS

Normalmente, os clientes tendem a
ser impacientes: eles querem saber o que
receberão antes de comprá-lo, o tempo
que leva para recebê-lo e o que  aconte-
cerá se não estiverem satisfeitos com a
compra. Nesse sentido, é importante de-
dicar um tempo descrevendo cada etapa
do processo de compra no site, para que
os clientes tenham todas as informações
disponíveis em um único local, pois isso
ajuda a gerar mais confiança na loja.

TENDO MUITAS LINHAS DE PRODUTOS

Geralmente, muitos empreendedores
tendem a acreditar que, quanto mais
opções eles oferecem em sua loja online,

mais vendas eles terão e, portanto, mais
benefícios haverá para a loja. O ideal é ter
um número suficiente de referências para
que os clientes possam escolher, mas
não muitas, pois isso pode ser contrapro-
ducente para a empresa.

VENDA APENAS CAMISETAS

Muitas vezes, a impressão de roupas
está diretamente associada à impressão
de camisetas, no entanto, existem muitos
outros produtos em que os designs po-
dem ser impressos, como moletons, ca-
pas de celular, canecas, almofadas etc.
Dessa forma, são abertos novos horizon-
tes de negócios ajude a obter um posicio-
namento único para interromper a grande
concorrência existente na impressão sob
demanda de camisetas.

INVISTA EM ANÚNCIOS ANTES

QUE A LOJA ESTEJA PRONTA

A publicidade é uma ótima maneira de
divulgar uma empresa e se posicionar na
mente dos consumidores. Para investir
em anúncios ou publicidade, você deve
ter definido todas as políticas e um catálo-
go de referências para satisfacer mais de-
manda. Caso contrário, seria contrapro-
ducente para o comércio eletrônico.

NÃO COLECIONE OPINIÕES DE CLIENTES

As análises de clientes ajudam os no-
vos consumidores a aprender sobre os
produtos e a criar confiança na marca. É
muito positivo que os clientes que já com-
praram na loja comentem sua experiência
com o produto, pois, se for positivo, ajudará
a motivar novos consumidores a fazer uma
compra futura. Somente uma seção de co-
mentários deve ser ativada na Web para
que clientes em potencial possam contri-
buir com suas opiniões sobre o produto.

NÃO FAÇA O ACOMPANHAMENTO PÓS-VENDA

Depois que os primeiros pedidos co-
meçarem a ser enviados, é importante re-
servar um tempo para conhecer o cliente.
Essa é sempre uma grande ajuda para
aprender com a sua experiência e fazer
alterações relevantes, se necessário. Mui-
tos empresários não dão a importância
necessária e esquecem esse importante
passo depois que a venda é feita.

Os 10 principais erros para empresas de

impressão sob demanda e como corrigi-las

Por Davis

Siksnans

CEO da Printful
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Impressoras Epson premiadas

no Red Dot Award 2020
A Epson recebeu o Red Dot Award por suas impressoras de

grande formato na categoria Design de Produto (Red Dot

Award: Product Design 2020), marcando o quarto ano consecu-

tivo em que as soluções de tecnologia da Epson foram recon-

hecidas nesses prêmios. A empresa japonesa também foi re-

conhecida pelo segundo ano consecutivo com o Red Dot: Best

of Best Award.

A Série SureColor SC-P, para excelente impressão profis-

sional de fotos com o Product Design Award 2020 e pela se-

gunda vez consecutiva com o Red Dot Best of Best Award. A

Epson também obteve o reconhecimento do design de produto

de um de seus robôs industriais.

Epson apresenta sua nova

solução para impressão

direta de roupas
A Epson

apresenta a Su-

reColor SC-

F3000, sua nova

solução de im-

pressão direta

em vestuário

(DTG), que ofe-

rece um baixo

custo total de

propriedade (TCO) para grandes e médias empresas fabri-

cantes de roupas e camisas.

Pela primeira vez, a linha de impressão DTG da Epson

inclui sistemas de tanque de tinta, com pacotes compactos

de tinta de 1,5 litro que ajudam a reduzir o TCO e o tempo de

inatividade. Além disso, além de um design intuitivo e dura-

douro, a Epson adiciona elementos que permitem um manu-

seio mais eficiente e ininterrupto, mesmo para usuários inex-

perientes, mantendo alta qualidade de impressão e precisão

constante: instalação simples, painel de toque de 4,3 pole-

gadas com funcionalidade aprimorada, automático ajuste da

altura do cilindro usando sensores que detectam a espessu-

ra das roupas, para alternar facilmente entre camisetas, mo-

letons, moletons, bolsas de tecido, etc; e qualidade de im-

pressão mais precisa, com a tecnologia de colocação de go-

tas de tinta.

A
Epson apresenta sua

impressora mais

econômica, compac-

ta e portátil em uma

ampla gama de formatos pa-

ra impressão técnica, Sure-

Color SC-T. Com esta im-

pressora de 24 polegadas, os

usuários têm uma ferramenta

ideal para produzir uma am-

pla gama de documentos

profissionais, como pôsteres,

apresentações, desenhos em

CAD e projetos de arquitetura

e engenharia. A Epson Sure-

Color SC-T2100 usa tintas

pigmentadas UltraChrome

XD2 para produzir im-

pressões de arquivo de longa

duração com cores vivas e

linhas nítidas em quase qual-

quer tipo de papel, seja para

uso interno ou externo.

A exclusiva função de tro-

ca automática de mídia per-

mite ao usuário alternar do

rolo de papel de grande for-

mato para as folhas soltas A4

e A3 sem intervenção. Isso é

particularmente prático para

pequenas empresas que pre-

cisam imprimir conteúdo para

diversas finalidades em um

espaço de trabalho limitado.

Epson apresenta sua impressora de grande

formato mais compacta e econômica
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Desde que a série ima-
gePROGRAFTM foi lança-
da em setembro de 2018,
a Canon instalou mais de
23.000 unidades na região
EMEA. Este dispositivo

compacto e com preço
competitivo que produz
impressões consistente-
mente de alta qualidade
obteve muito sucesso em
ambientes que exigem pe-

quenos volumes de im-
pressão. Os clientes não
apenas reduzem seus
custos de terceirização,
mas também se benefi-
ciam das versões comple-

tas do software de criação
de pôsteres PosterArtist
V3.0 e da ferramenta de
modelo Free Layout Plus,
ambos incluídos gratuita-
mente na impressora.

A
Canon lança seu novo progra-
ma de serviço pós-venda Pro-
Care na EMEA, projetado para
usuários da série Colorado de

grandes formatos e impressoras de mí-
dia flexível com a tecnologia UVgel.
Agora, os proprietários de impressoras
Colorado 1640 e 1650 podem aprovei-
tar o tempo de atividade máximo com
acesso a peças de reposição, manu-
tenção preventiva e assistência remota
para aplicativos de software que os aju-
darão a melhorar a produtividade e mi-
nimizar o tempo de inatividade.

Os contratos do ProCare estão dis-
poníveis por três, quatro ou cinco anos,
com a opção de estender a assistência
após o término do contrato inicial.
Opções de suporte adicionais incluem
resposta rápida premium no local e
substituição / manutenção da cabeça.

O Colorado ProCare está disponível
através dos parceiros certificados da
Canon ou diretamente da Canon para
clientes na Europa, Oriente Médio e
África e oferece um conceito de serviço
consistente.

Canon UVgel e tinta

Colorado 1650,

certificada pela 3M
A impressora Colorado 1650 e a tinta

UVgel 460 da Canon Production Printing
receberam o 3M Performance Warranty
Certificate. A 3M testou as tintas UVgel
460 em uma ampla variedade de mídias.
Esta certificação confirma que os aplicati-
vos impressos com o Colorado 1650 em
mídia aprovada pela 3M atingem os mais
altos padrões de qualidade.

A Colorado 1650 é uma impressora
rolo a rolo que utiliza tintas UVgel robus-
tas e flexíveis, FLXfinish, e uma nova
abordagem para a cura por LED que per-
mite selecionar entre os modos fosco e
brilho para cada impressão individual.
Dessa forma, os clientes podem obter
acabamentos diferentes sem precisar al-
terar as tintas ou o substrato.

Canon lança um novo

programa de serviço pós-venda

Michele Tuscano, vice-presidente de gráfi-
cos de grande formato, Canon EMEA.

A série Canon imagePROGRAFTM 

excede 23.000 instalações
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A HP anun-

ciou sua nova

família de im-

pressoras HP

Latex série R,

incorporando

novas funcio-

nalidades e soluções que

permitem que os provedores

de serviços de impressão

(PSPs) se beneficiem da im-

pressão HP Latex em uma

plataforma de impressão hí-

brida, incluindo impressão de

imagens de alta qualidade

em materiais rígidos e flexí-

veis, usando tintas à base de

água da HP.

A série HP Latex R incor-

pora a nova tinta branca HP

látex, que imprime em "bran-

co real" brilhante e de alta

qualidade que não fica ama-

relo ao longo do tempo, as-

sim como a tinta branca tradi-

cional baseada em UV. As

capacidades dos substratos

rígidos da série R incluem pa-

pel e plástico, espuma de

PVC, papelão ondulado, acrí-

lico, policarbonato, papelão

compactado, papelão alveo-

lado, painel composto de ma-

deira e alumínio. Os substra-

tos de rolo incluem faixas de

PVC, vinil autoadesivo, papel

revestido, polipropileno, po-

liestireno, policarbonato, po-

liéster p, têxteis e telas.

A Mutoh apresenta duas

novas impressoras planas

UV de mesa de seis cores

para impressão direta em

objetos, chamadas XpertJet

461UF e XpertJet 661UF,

atendendo à crescente de-

manda por impressões de

produção personalizada e

em pequena escala de valor

agregado para impressão

personalizada de soluções

comerciais e industriais.

Com eles, você pode trabal-

har diretamente em capas

de telefone, brindes perso-

nalizados, produtos com fo-

tos, itens promocionais co-

mo canetas, isqueiros e pen

drives, lembranças, troféus,

pôsteres pequenos, amos-

tras de embalagens produzi-

das em tiragens pequenas

ou como protótipos e azule-

jos decorativos,, entre mui-

tas outras superfícies.

A
SAi anunciou a dis-

ponibilidade do Side-

Kick, uma ferramenta

de organização de

trabalhos conveniente e fácil

de usar que permite que em-

presas de impressão profis-

sional de grande formato e le-

treiros gerenciem sem es-

forço todas as suas ope-

rações de produção, do orça-

mento ao The Billing.

O SideKick vem pré-carre-

gado com um banco de dados

de produtos predefinidos e

opções de acabamento (in-

cluindo custos médios do se-

tor) para configurar estruturas

de preços com rapidez e pre-

cisão, levando em conside-

ração itens como materiais,

mão-de-obra, comissão, des-

contos e impostos. Graças a

um sistema de orçamento in-

tuitivo, as empresas de im-

pressão e etiquetagem de

grande formato podem criar

cotações de trabalho em PDF

profissionais e personalizadas

e enviá-las aos seus clientes

em minutos, levando em con-

sideração itens como taman-

ho, quantidade e acabamento

do produto.

A Kornit Digital,

especialista do

mercado global

em tecnolo-

gia de im-

pressão digi-

tal têxtil, anuncia

que a empresa ho-

landesa Simian está im-

plementando o Sistema

de Vestuário Digital Dire-

to Kornit Atlas (DTG) pa-

ra aumentar sua capaci-

dade de fornecer roupas

decorativas sustentáveis

sob demanda. e pronto

para venda. O Kornit

Atlas, que pode imprimir

mais de 1.000 peças de

vestuário por dia com um

único operador, permitirá

aumentar a capacidade

para acomodar o cresci-

mento

contínuo nes-

ta linha de negócios.

A Atlas atende aos

padrões de qualidade de

varejo, resistência à lava-

gem e à luz e sustentabi-

lidade das maiores mar-

cas de roupas do mundo.

A Simian usará o sistema

para a decoração não-tó-

xica de roupas e acessó-

rios para bebês, além de

camisetas, camisas pólo,

blusas, coletes e bolsas.

SAi Anuncia Disponibilidade do SideKick

Novas impressoras Mutoh para impressão direta em objetos

HP anuncia sua nova série 

R Latex

Simian escolhe o Kornit

Atlas
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D
entro de

poucas se-

manas, a

Espanha e o

mundo inteiro mergul-

haram em um pesade-

lo. A primeira epidemia

global em mais de cem

anos causou uma psi-

cose coletiva sem pre-

cedentes, que aumen-

ta dia a dia através do

medo que causa incer-

teza sobre o presente

e o futuro. Nossos en-

tes queridos adoecem

e morrem. Memórias

de encontros com ami-

gos e familiares são

distantes. O confinamento multi-

plica a ansiedade. Uma situação

que parece não ter fim.

Mas a progressão do vírus

será contida - verificaremos isso

mais cedo ou mais tarde - com

pesquisas, consciência social e

medidas de prevenção e isola-

mento. E teremos que superar o

medo, que atravessa portas e

fronteiras a uma velocidade as-

sustadora. Superá-lo exigirá um

esforço coletivo sem precedentes,

no qual o papel da mídia, de edito-

res e jornalistas, será essencial.

Somente fornecendo informações

próximas, úteis, verdadeiras, com-

pletas, rápidas, precisas e com-

prometidas com os cidadãos, se-

remos capazes de conter o medo

do contato social. À normalidade.

O jornalismo é, sem dúvida, o

melhor antídoto contra a desinfor-

mação, silêncios e mentiras que,

deliberadamente, geram movi-

mentos interessados no dese-

quilíbrio das instituições. Interes-

ses que se multiplicam tão rapida-

mente quanto o próprio coronaví-

rus, gerando uma situação séria e

confusa, prejudicial a todos os

que sofrem.

Nessas circunstâncias, nossa

responsabilidade como editores e

jornalistas é mais importante do

que nunca. Certamente o maior

desafio que enfrentamos desde a

Segunda Guerra Mun-

dial. Os cidadãos de

todos os países agora

têm não apenas o di-

reito, mas a necessi-

dade urgente de nos-

so trabalho. É verdade

que estamos diante de

uma nova contingên-

cia e, portanto, des-

conhecida para todos,

mas a mídia demons-

trou historicamente

que sabemos como

reagir a esse desafio;

quanto mais complica-

da a situação, mais

evidente é a nossa ca-

pacidade de reagir, re-

alizando nosso trabalho com mais

esforço, mais cuidado, mais serie-

dade e mais eficiência.

Jornalistas e editores são, an-

tes de mais nada, um serviço pú-

blico de primeira necessidade. O

mesmo que médicos, enfermei-

ros, fabricantes de equipamentos

médicos, policiais ou soldados,

entregadores ... estamos na van-

guarda dessa luta comum, mes-

mo às custas de nossa saúde,

cientes de que temos um dever in-

desculpável de garantir a direito

dos cidadãos de saber a verdade.

Nem mais nada. A verdade do

que acontece.

Portanto, nunca fomos tão ne-

cessários como agora. Nunca an-

tes foi tão evidente o nosso papel

de coesão social, defesa do siste-

ma democrático, solidariedade

estimulada e conscientização do

cidadão. Nossa ânsia de fazer o

melhor jornalismo nunca foi tão

grande como agora. Nosso com-

promisso com a verdade nunca é

tão louvável; um dever social e éti-

co indesculpável.

E, apesar de tudo, nunca tive-

mos mais dificuldades do que ago-

ra. A grande maioria de nossa mí-

dia não é de propriedade pública,

mas privada. Somos empresas

que precisam de recursos para re-

alizar nosso trabalho e efetiva-

mente prestar nosso serviço à so-

ciedade. O terremoto na Internet e

a terrível crise econômica mundial,

iniciada em 2008, significaram p

Para a imprensa livre e democráti-

ca ao redor do mundo, um duro

golpe e um desafio sem preceden-

tes. Muitos não sobreviveram. Ou-

tros, realizamos uma difícil trans-

formação profissional e estrutural

para nos adaptarmos às necessi-

dades de informação de uma so-

ciedade em mudança em seus va-

lores, mas principalmente em sua

tecnologia. A uma taxa sem prece-

dentes. Após anos de sacrifícios,

estávamos tendo sucesso. Com

enormes dificuldades, mas já ven-

do a luz no fim do túnel.

O JORNALISMO É MAIS NECESSÁRIO

E então chegamos a esta no-

va etapa, de repente, sem prece-

dentes, quase com a virulência e

a velocidade do raio. E há um pa-

radoxo perverso; o jornalismo é

mais necessário do que nunca, o

público se multiplica, mas nossos

meios de subsistência evaporam

em dias, e com eles nosso meio

de subsistência para sobreviver. A

publicidade praticamente desapa-

receu. Comprar jornais está fican-

do mais complicado. A desacele-

ração econômica global, que não

tem precedentes no tempo que ti-

vemos para viver, nos afetou de

maneira brutal. Precisamente

agora, quando somos obrigados -

e exigimos a nós mesmos - mais

do que nunca, temos menos

meios do que nunca.

Prestamos um serviço essen-

cial em circunstâncias tão excep-

cionais quanto hoje. Não pode-

mos parar nossa atividade. Não

podemos fechar ou tirar algumas

semanas de folga até que tudo is-

so aconteça, porque isso estaria

traindo a sociedade que agora

precisa de nós de maneira pe-

remptória. Mas precisamos en-

contrar uma solução para nossos

problemas. Precisamos de finan-

ciamento de curto prazo, precisa-

mos de liquidez, precisamos de

uma ponte que nos permita che-

gar ao outro lado do rio sem nos

afogarmos na tentativa. 

Agora temos que ver o com-

promisso com a liberdade de ex-

pressão e o direito à informação

das autoridades, governos, admi-

nistrações públicas e órgãos ofi-

ciais. Se eles realmente acreditam

- e sabemos que muitos acredi-

tam - que nossos meios, aqueles

que mantêm 36.000 empregos di-

retos e 160.000 indiretos, não são

apenas necessários, mas indis-

pensáveis para sustentar a sere-

nidade em uma sociedade assus-

tada; se eles estão convencidos,

como nós, de que essa serenida-

de é alcançada com informações

verdadeiras, completas e diretas;

Se eles não duvidam da necessi-

dade de os cidadãos terem meios

saudáveis e independentes, têm a

obrigação de tornar nossa

existência possível e de nos per-

mitir superar esse transe, facilitan-

do nosso trabalho. Sacrifício, es-

forço e responsabilidade estão

sendo colocados por nós. Nin-

guém fique tentado a se confun-

dir: a mídia é um pilar essencial da

convivência democrática, com

nossos erros e com nossos fra-

cassos. Uma sociedade sem

meios solventes nunca será ca-

paz de sentir uma sociedade livre

e nela a coexistência será seria-

mente ameaçada.

Não estamos falando de lu-

cros ou demonstrações de resul-

tados. Agora isso não importa. Es-

tamos falando de permanecer vi-

vos para continuar nosso compro-

misso de apoiar os cidadãos, sua

dignidade, coesão social e manu-

tenção da democracia. Falamos

sobre poder continuar fazendo um

bom jornalismo, apesar das cir-

cunstâncias, de continuar com

nosso trabalho, mesmo à custa do

enorme sacrifício que está sendo

exigido de todos nós neste terrível

transe. Por fim, estamos falando

sobre a mídia ser capaz de conti-

nuar seu compromisso inabalável

em defesa da liberdade e do futu-

ro democrático de nosso mundo.

Jornalismo de qualidade em tempos de alarme

Fernando de

Yarza López-

Madrazo

Presidente da

Associação

Mundial de Jornais

e Editores (WAN-

IFRA)
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WAN-IFRA adia o Congresso
Mundial de Mídia 2020

A WAN-IFRA, a Associação Mundial de Editores de Notí-
cias, adia seu Congresso Mundial sobre Mídia em Zaragoza
(Espanha). O congresso estava marcado inicialmente para
junho. No entanto, devido à pandemia do COVID-19, a
WAN-IFRA e seu anfitrião local, o Henneo Group, decidiram
mudar o evento de 17 para 19 de setembro de 2020.

O World News Media Congress é o encontro anual de pu-
blicadores, editores e proprietários de todo o mundo. É co-
memorado em uma cidade diferente a cada ano. O Congres-
so de 2019 em Glasgow atraiu cerca de 900 pessoas de
mais de 60 países para três dias de conferências, reuniões
executivas, redes e eventos sociais.

A
GWS Printing Sys-
tems (GWS), subsi-
diária da manroland
Goss para realo-

cações de prensas e equipa-
mentos usados, acaba de
concluir um projeto de realo-
cação bem-sucedido de uma
prensa comercial Lithoman na
Holanda em tempo recorde.

Thom Ringsma, proprietá-
rio da revista Habo da Costa,
adquiriu um novo local em
Doetinchem para fortalecer
seu negócio de impressão e
decidiu instalar uma nova im-
pressora Lithoman de 72 pá-
ginas em segunda mão. Co-
mo os planos de negócios da
Ringsma eram muito rígidos,
a decisão de optar também
pelo GWS como o parceiro

certo para lidar com isso foi
tomada muito rapidamente.

Graças ao trabalho em
equipe entre a equipe Sene-
felder Misset Doetinchem BV
e a equipe GWS, a realo-

cação foi ativada em tempo
recorde. Em um período de
pouco mais de quatro meses,
a impressora voltou a operar
na fábrica de Doetinchem. O
comissionamento e o treina-

mento no novo local foram re-
alizados por especialistas em
manroland, Goss Augsburg,
sob a direção do projeto de
colegas do GWS baseado
em Waalwijk.

A Stars4Media anunciou
os seis primeiros projetos a
participar de seu programa
de liderança e treinamento
para jovens profissionais da
mídia européia. O programa
de um ano apoiará e capaci-
tará jovens talentos para de-

senvolver inovações sus-
tentáveis baseadas em proje-
tos e incentivar a colabo-
ração transfronteiriça entre
organizações de notícias eu-
ropeias. O programa é cofi-
nanciado pela União Euro-
peia, coordenado pela VUB

(Vrije Universiteit Brussel),
com o apoio da Fundação
EURACTIV, da Federação
Europeia de Jornalistas e da
WAN-IFRA.

Doze jurados seleciona-
ram candidatos aprovados
após um evento de treina-

mento virtual do Stars4Media
Lab, realizado em 30 de
março. Depois de apresentar
seus projetos e sessões de
treinamento individuais com
o júri, cinco propostas rece-
beram sinal verde e estão
prontas para lançá-los.

WAN-IFRA lança um novo
formato de treinamento

A WAN-IFRA lança um novo
formato de treinamento com o Co-
vid-19 Training & Data Challenge
2020, que inclui seminários on-line,
treinamento e uma amostra com-
petitiva de projetos de histórias orientados a dados na Ásia.

À medida que as redações lidam com maneiras de contar as
histórias do Covid-19 de maneira diferente e melhor, a WAN-IFRA
APAC reuniu uma série de seminários on-line para ajudar as re-
dações da Ásia a adquirir habilidades fundamentais em jornalismo
de dados e aproveitar as ferramentas para contar histórias em
profundidade.

Em apenas quatro sessões, editores, produtores e jornalistas
aprenderão como encontrar, coletar, limpar e analisar dados e
aprenderão diferentes maneiras de apresentar dados visual e in-
terativamente, como através de gráficos e mapas, práticas reco-
mendadas e estudos de caso .

Tempo recorde para relocação da imprensa

Programa europeu Stars4Media para jovens talentos
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A Fedri-

goni anun-

ciou o início

do Fedrigo-

ni Top

A w a r d

2021, a 12ª

edição do

concurso internacional que a Fe-

drigoni SpA organiza para chamar

a atenção para as criações de

maior prestígio que são impres-

sas, com qualquer técnica, nos

papéis especiais de Fedrigoni e

Fabriano e nos materiais autoco-

lantes da

M a n t e r ,

uma marca

da subsi-

diária Fe-

drigoni Ar-

convert.

Um júri

de especialistas qualificados parti-

cipará da votação on-line do públi-

co. Quatro categorias diferentes

serão avaliadas. As inscrições pa-

ra o concurso lançado pela Fedri-

goni SpA estão abertas até 30 de

junho de 2020.

Antalis anuncia
nova estrutura

acionária
Conclusão do processo de busca de uma

nova estrutura acionária da Antalis, com a as-

sinatura de uma proposta firme de compra da

Kokusai Pulp and Paper para a aquisição de

todas as ações da Sequana, acionista majo-

ritária da Antalis, um contrato para compra de

todas ações detidas pela Bpifrance Participa-

tions, bem como um acordo de reestrutu-

ração com a Antalis e seus credores sobre o

empréstimo sindicalizado existente.

Após a conclusão das transações anun-

ciadas, a empresa Kokusai Pulp and Paper

lançará uma oferta simplificada em dinheiro

para todas as ações restantes da Antalis.

A Mitsubishi HiTec Pa-

per Europe GmbH, com

suas localizações em Bie-

lefeld e Flensburg, é a pri-

meira empresa na indús-

tria de papel a receber o

selo de aprovação "Safe

with a System" da BG RCI

- a associação profissional

de matérias-primas e

indústria química. Ao

mesmo tempo, a empresa

foi certificada para Geren-

ciamento de Segurança e

Saúde Ocupacional

("AGM") de acordo com a

DIN ISO 45001: 2018.

Quando as empresas

se preparam para a ava-

liação do selo de apro-

vação "Seguro com um

sistema" com o módulo

adicional DIN ISO 45001,

certos requisitos legais de-

vem ser atendidos e os

critérios de competência

devem ser determinados

para os funcionários, cuja

participação desempenha

um papel importante.

A
Two Sides lançou a

campanha "Love Pa-

per Creations" em

abril passado, um

novo conjunto de recursos

imprimíveis em casa para

ajudar a entreter e envolver

as famílias na Grã-Bretanha

e além.

Love Paper Creations é

uma variedade de jogos, ta-

refas de redação e folhas de

atividades que crianças ou

toda a família podem con-

cluir. As Folhas de Atividades

do Love Paper são totalmen-

te gratuitas para download e

incluem artesanato de papel

e origami, jogos, quebra-ca-

beças, atividades de desen-

ho, colorir e escrever, além

de novos recursos serem ca-

rregados regularmente para

manter a família entretida.

Todas as atividades podem

ser encontradas em

https://lovepaper.org/crea-

tions/

A Two Sides lançou 
a campanha
"Love Paper Creations"

Fedrigoni lança o Fedrigoni
Top Award 2021

Mitsubishi HiTec Paper recebe selo de aprovação BG RCI
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Francisco Carreño,

Presidente da COSE

C
omo conseqüência

do nível de desenvol-

vimento que al-

cançamos, não esta-

mos acostumados às coisas

que nos aparecem sem aviso

ou espera, como a atual pan-

demia de coronavírus, que al-

teram substancialmente e até

quebram nosso ritmo de vida.

Se estivéssemos mais li-

gados ao território florestal e

ao meio rural, perceberíamos

que, diante de eventos desse

tipo, ocorridos ao longo da

história da humanidade, es-

taríamos melhor preparados

para superá-los.

Estamos presos em um

sistema urbano, de consumo

e de liquidação dos recursos

disponíveis. Devemos olhar

novamente para a natureza e

sua resiliência. Ou seja, em

sua capacidade de se adaptar

para lidar e superar as mu-

danças que ocorrem. E poder

desenvolver uma atividade

mais diversificada, como o

manejo do território e, especi-

ficamente, os territórios flores-

tais, onde as gerações ante-

riores estavam acostumadas

e possuíam mecanismos para

se defender, contra as alte-

rações ocorridas.

A pandemia de coronaví-

rus é mais uma ameaça à hu-

manidade. Como aconteceu

com todos os anteriores, não

tínhamos planejado, mas al-

go assim poderia acontecer a

qualquer momento. Afasta-

mo-nos da Natureza e, no en-

tanto, ficar muito mais perto

do território pode nos ajudar a

combater essas situações,

que sempre aconteceram,

acontecem hoje e aconte-

cerão no futuro.

A demanda no mercado impulsiona
cada vez mais a sustentabilidade

Nos últimos sessenta anos, os requisitos re-

gulatórios têm sido a força motriz por trás dos

esforços ecológicos na indústria de transfor-

mação. Mas agora, os proprietários de marcas

com grande competência técnica em sustenta-

bilidade tornaram-se uma força importante por

serem mais exigentes com seus fornecedores

nesse campo.

"Agora, o foco está e continuará claramente

focado nas questões de sustentabilidade", diz

Johan Granås, diretor de sustentabilidade da

Iggesund Paperboard, resumindo o trabalho de

sustentabilidade da empresa do ano para 2019.

As duas fábricas de papelão de Iggesund -

localizadas em Iggesund (Suécia) e Workington (Inglaterra) - rela-

tam progressos na redução do consumo de água e nas reper-

cussões climáticas de sua produção, além de trabalhos de primeira

linha no campo da segurança durante todo o ano. Em relação ao

seu impacto no clima, a Iggesund Paperboard investiu 320 milhões

de libras desde 2012 para desenvolver combustível derivado da

biomassa e fazer a transição de combustível fóssil para biomassa

em seus sistemas de energia da fábrica. O trabalho produziu resul-

tados importantes. Em 2019, mais de noventa por cento das ope-

rações das fábricas foram feitas com bioenergia, razão pela qual

continuam produzindo papelão para embalagens com emissões

muito baixas de dióxido de carbono fóssil.

NeoPS, uma nova
matéria-prima para
biomassa vegetal

A Knauf Industries

lança o NeoPS, uma

nova matéria-prima

produzida a partir de

biomassa vegetal e

recursos renováveis,

certificada pela REDcert e adequada para a fabricação de

embalagens de alimentos. Este novo material representa

um passo à frente na produção de embalagens com uma

abordagem eco-sustentável e é inovador na distribuição

de matérias-primas fósseis de origem petroquímica.

O NeoPS é obtido através de um processo químico a

partir de uma biomassa vegetal composta de resíduos de

plantas, como galhos e folhas, e resíduos de soja, milho,

trigo ou cereais. Para sua elaboração, não utiliza plan-

tações agrícolas. Esta matéria-prima é composta por ape-

nas 2% de polímeros de origem vegetal e 98% de ar. Ao

dispensar recursos fósseis, sua pegada de carbono é mui-

to menor em comparação com outros materiais expansí-

veis, mas com as mesmas qualidades. O NeoPS é um

material leve, com grande capacidade isolante, especial-

mente projetado para absorver impactos e com grande re-

sistência mecânica. Portanto, é ideal para aplicações in-

dustriais e de logística, construção, embalagem e geração

de energia.

"Melhorar o manejo florestal pode nos ajudar a
combater situações como o Coronavírus"

Johan Granås

Diretor de

Sustentabilidade

da Iggesund

Paperboard.



A
AIFEC publicou um

novo estudo sobre

a situação da

indústria de im-

pressão de etique-

tas na Espanha e em Portu-

gal, tomando como referência

os dados mais recentes depo-

sitados no registro comercial

pelas 170 principais empre-

sas do setor.

Os resultados do estudo,

supervisionado pelo Grupo de

Próxima Geração da asso-

ciação, mostram na Espanha

um crescimento acumulado

no período 2010-2018 de

40% com dois ciclos diferen-

tes: o primeiro, a saída da cri-

se, entre 2010 e 2013, quan-

do o crescimento do fatura-

mento foi de 1% ao ano; e a

segunda, de 2013 a 2019,

quando os crescimentos fica-

ram acima de 5% até 2017 e

depois diminuíram 4% em

2018 e 3% em 2019.

Em relação ao crescimen-

to do emprego, os números

são semelhantes, o que signi-

fica que o setor viveu uma dé-

cada histórica na qual o papel

determinante da etiqueta foi

consolidada como elemento

essencial de identificação,

rastreabilidade e marketing

na venda de produtos. ou os

processos que o utilizam.

Outra característica desta

década é a concentração que

está ocorrendo, dando origem

ao aumento do peso no setor

das empresas ou grupos que

faturam mais de sete milhões

de euros por ano - e isso re-

presenta mais de 60% do to-

tal da indústria - e a dimi-

nuição do número de empre-

sas que faturam menos de

três milhões por ano.

Os resultados do estudo

da AIFEC também mostram

que os resultados das empre-

sas começaram a diminuir,

com os que obtêm mais de

5% do lucro caindo para 33%

(quando esse número era de

44% nos anos anteriores).

Além disso, os prejuízos au-

mentaram de cinco para nove

por cento. Apesar dessa que-

da nos resultados, o ebitda do

setor manteve-se em um ní-

vel alto, 13,8%, devido ao alto

investimento realizado em

máquinas nos últimos anos.

Em Portugal, o volume de

negócios total das empresas

analisadas cresceu 38% na

década, com um faturamento

médio de 3,3 milhões de eu-

ros. A tendência no país vizin-

ho é semelhante à da Espan-

ha: foi atingido um teto na ge-

ração de ebitda, com alto per-

centual de amortização e

erosão nos preços devido à

grande capacidade criada

nesta década.

Atualmente, o setor mos-

tra grande força no cresci-

mento da rotatividade e

criação de empregos na Es-

panha e em Portugal, mas

está iniciando uma nova fase

de queda no crescimento de-

vido à alta concorrência de

preços devido a alguns anos

de alto investimento. em tec-

nologia.

SITUAÇÃO DERIVADA DA CRISE DO

COVID-19
Os dados deste estudo não

chegam a março de 2020,

quando eclodiu a crise econô-

mica e de saúde causada pela

expansão do coronavírus na

Espanha. No entanto, a AIFEC

realizou uma pesquisa entre

seus associados para obter

números reais sobre como a

situação está afetando o setor.

No momento, a indústria

de etiquetas está conseguindo

manter sua produção em 94%

da capacidade, apesar das

crescentes dificuldades na en-

trega e fornecimento dos pro-

dutos essenciais que fabrica.

A pesquisa mostra que as em-

presas com atividades nos se-

tores de alimentos, farmácia,

higiene e limpeza operam com

capacidade total comparado a

outros setores. Globalmente,

as exportações são o segmen-

to mais afetado.

Os resultados desta pes-

quisa confirmam a extraor-

dinária capacidade do setor de

responder à situação de crise.

A maioria das empresas está

operando normalmente

graças ao compromisso de

empresas e trabalhadores pa-

ra os quais foram tomadas

medidas de proteção e segu-

rança.

Hispack
reconhece o

trabalho
essencial da
indústria de
embalagens

A feira Hispack

planeja realizar sua

próxima edição de

18 a 21 de maio de

2021 no local da

Gran Via, em Fira

de Barcelona.

PCMC recebe o Prêmio de
Inovação Técnica FTA 2020

A Empresa de Máquinas para Conversão de Papel

(PCMC) recebeu o Prêmio de Inovação Técnica FTA 2020

pelo segundo ano consecutivo por seu limpador anilox a laser

Meridian Elite. A Meridian Elite possui uma patente para sua

nova tecnologia a laser, que elimina pontos quentes e ofere-

ce o ciclo de limpeza mais rápido do setor, tornando o dispo-

sitivo mais eficiente para impressoras e conversores.

O Meridian Elite usa um banco de dados baseado em nu-

vem. As informações são registradas no banco de dados do

inventário e podem ser acessadas localmente ou na nuvem

através de um painel interativo de relatórios.

O Prêmio de Inovação Técnica FTA reconhece as tecno-

logias mais inovadoras e impactantes para a indústria de im-

pressão e conversão de embalagens.

Nova tinta preta
A Domino Digital Printing Solutions

lançou o UV97BK, uma nova tinta pre-

ta compatível com embalagens de ali-

mentos curáveis por UV, disponível

para uso com a impressora a jato de

tinta digital de alta resolução K600i.

Sob as condições corretas, o

UV97BK suporta a migração. Desen-

volvidos de acordo com o guia da

Nestlé sobre tintas para embalagens

de alimentos e em total conformidade

com a política de exclusão da EuPIA e

as Boas Práticas de Fabricação da

EuPIA (GMP), todos os materiais utili-

zados estão listados na Portaria Suíça

para Tintas para Alimentos. embala-

gem de alimentos. 
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O setor de etiquetas cresceu 40% na última década

Evolução do volume de negócios.                                             AIFEC



A
Xeikon lançou uma nova má-

quina de impressão de etique-

tas digitais baseada na tecnolo-

gia Cheetah 2.0 de ponta. Em

um momento em que a demanda por

personalização em massa está cres-

cendo, os prazos de entrega são reduzi-

dos e os produtos estão diversificando,

a nova impressora digital de etiquetas

Xeikon CX300 torna-se uma solução

inovadora que mantém os conversores

de etiquetas e seus clientes gerenciado-

res de marcas na vanguarda de uma

indústria em constante mudança. . A

tecnologia Cheetah 2.0 é baseada na

arquitetura de impressão escalável e

comprovada da Xeikon, que inclui cinco

estações de impressão e um processo

rotativo completo com um comprimento

de repetição variável.

Primeiro cliente
EcoLeaf da Kolbe-
Coloco Actega

A Actega Metal Print anunciou que

o especialista em impressão alemão

Kolbe-Coloco Spezialdruck será o pri-

meiro cliente beta do mundo a testar

sua revolucionária, sustentável e

econômica tecnologia de metali-

zação, EcoLeaf. A empresa, focada

em aplicações sofisticadas, utilizará a

nova solução para imprimir enfeites

metálicos em etiquetas autoadesivas.

O fator chave para a decisão da em-

presa foi a erradicação das folhas e

suas vantagens de sustentabilidade.

A base do EcoLeaf é um pigmento

prateado que pode ser sobreposto,

resultando em um arco-íris de cores

metálicas, incluindo ouro. Integrado

on-line em impressoras analógicas,

impressoras digitais ou equipamentos

de acabamento, novos ou adaptados

aos equipamentos existentes, o Eco-

Leaf consiste em uma imagem de uni-

dade impressa e uma unidade de me-

talização que aplica apenas a quanti-

dade precisa e necessária de metal à

imagem da unidade.

"Prêmio Arca de
Ouro"

O júri do ARCA Awards concedeu

doze obras à mais alta distinção, dan-

do-lhes o ARCA GOLD Award, o

maior reconhecimento de embala-

gens na Espanha e em Portugal. As

obras premiadas destacaram-se por

sua originalidade, design cuidadoso e

por sua abordagem inovadora.

Empresas conhecidas e prestigia-

das e também pequenos estúdios de

design demonstraram o alto nível exis-

tente em nosso país para enfrentar pro-

jetos de todos os tipos, tanto para o se-

tor de alimentos e bebidas, como para

o setor de farmácia e beleza ou para

embalagens Premium, entre outras ca-

tegorias reconhecidas na chamada.

A Metsä Board proje-

tou a embalagem do Arc-

tic Blue Gin com um im-

pressionante design ho-

lográfico inspirado na au-

rora boreal. A empresa

finlandesa Arctic Brands

Group encomendou ao

Metsä Board o design da

embalagem usando a

caixa dobrável leve MetsäBoard Pro

FBB Bright.

A Metsä Board projetou a estrutura

da embalagem, gráfi-

cos e gravuras origi-

nais. A imagem da

Northern Lights foi

criada imprimindo no

Envirofoil®, que é um

efeito holográfico

metálico sem plástico,

criado pela fabricante

de papel Hazen, e usa

1% do alumínio em laminados tradi-

cionais, tornando-o econômico e

ecológico. 

Miraclon, onde as soluções Kodak

Flexcel ganham vida, recebeu o prêmio

FTA de inovação técnica pela solução

Kodak Flexcel NX Ultra equipada com a

tecnologia Kodak Ultra Clean, repre-

sentando uma abordagem inovadora e

inovadora à tecnologia de fabricação

de chapas flexográficas. aquoso.

A Flexcel NX Ultra Solution é a pri-

meira solução aquosa a criar chapas

flexográficas consistentes e de alto de-

sempenho em alto volume e em um

ambiente de baixa manutenção, permi-

tindo que as gráficas tirem proveito

máximo dos benefícios de desempen-

ho das chapas Flexcel NX sem a ne-

cessidade de solventes em processa-

mento.
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Xeikon apresenta nova impressora
digital de etiquetas de alta qualidade

Metsä Board projeta o novo container
Arctic Blue Gin

Miraclon
recebe o
Prêmio FTA 
de Inovação
Técnica



Visão industrial da BOBST

Digitalize, automatize e conecte: 
o eixo central da produção de embalagens

A
comunidade do se-

tor de embalagens

está enfrentando a

situação sem pre-

cedentes do Coro-

navírus (COVID-19) com

urgência e com a firme con-

vicção da necessidade de cui-

dar de todos nós. Isso vai aca-

bar. Agora que muitas pesso-

as trabalham em casa, quere-

mos fornecer conteúdo sobre

os equipamentos, sistemas e

processos que apresentaría-

mos nos próximos meses, pa-

ra eles possam descobrir o

que há de novo e o que plane-

jamos apresentar em breve,

para que eles pode planejar

com antecedência seu exercí-

cio.

Proprietários de marcas e

empresas de conversão conti-

nuarão trabalhando sob

pressão, e desta vez mais do

que nunca. Nosso setor en-

frenta uma série de desafios,

como velocidade de merchan-

dising, comércio eletrônico e

sustentabilidade. Cada um

desses desafios apresenta

várias oportunidades para a

produção de embalagens.

Os fornecedores de equi-

pamentos e serviços de em-

balagem para embalagens

estão liderando a transfor-

mação necessária da indús-

tria. Forjamos essa transfor-

mação em torno de quatro pi-

lares fundamentais: conectivi-

dade, digitalização, auto-

mação e sustentabilidade.

Toda a cadeia de pro-

dução deve ganhar agilidade

e flexibilidade. Em todo o fluxo

de trabalho de produção, a to-

mada de decisões é rápida e

baseada em fatos. Estamos

entrando em uma era na qual

os sistemas conectados com-

partilharão dados ao longo de

todo o processo de produção,

para operações mais rápidas

e precisas timization.

Desde o arquivo de design

inicial até a etiqueta ou caixa

final produzida, todas as eta-

pas da produção de embala-

gens serão interconectadas.

Uma mudança na fase de pro-

jeto, seja ele de formato ou es-

trutural, será comunicada a to-

das as etapas subsequentes.

Tarefas específicas em cada

fase do processo, como im-

pressão, corte e dobra, serão

automatizadas com soluções

digitalizadas, que permitirão

cumprir prazos mais aperta-

dos.

ATÉ ONDE CHEGAMOS E ATÉ ONDE AIN-
DA TEMOS QUE IR?

A transformação digital

está acontecendo em diferen-

tes velocidades na indústria

de embalagens. Existe um

consenso de que as etiquetas

abriram o caminho e, após um

início lento, mais impressoras

digitais de etiquetas estão

sendo vendidas do que as im-

pressoras convencionais. Isso

ocorre porque, na indústria de

etiquetas, chegamos a um

momento em que as soluções

digitais podem fornecer resul-

tados com qualidade, produti-

vidade e nível de custo que

são agradavelmente com-

paráveis às impressoras con-

vencionais. Além disso - e isso

é algo que vale a pena apre-

ciar - as etiquetas são menos

complexas de produzir do que

embalagens flexíveis, papelão

dobrável e caixas de papelão

ondulado. A indústria de eti-

quetas estabeleceu o padrão

para outras indústrias segui-

rem, cada uma com seus res-

pectivos componentes.

"Na indústria de etiquetas,

a conectividade ea digitali-

zação tornaram possível o

progresso real", explicou Ch-

ristian Zeller, diretor de marke-

ting de soluções flexíveis para

etiquetas e embalagens. "En-

tre outras coisas, agora você

pode acompanhar a qualidade

de todas as etiquetas produzi-

das comparando o resultado

com o PDF original, em qual-

quer tecnologia: digital, híbri-

da ou flexográfica".

RUMO A UM FLUXO DE TRABALHO TO-
TALMENTE AUTOMATIZADO

"A digitalização dos proce-

dimentos de impressão é o

elemento mais visível na

indústria de embalagens", dis-

se Jean-Pascal Bobst, CEO

do Bobst Group. "Nos próxi-

mos anos, certamente assisti-

remos a uma grande acele-

ração da impressão digital.

Enquanto contamos com so-

luções, o grande desafio para

as empresas de impressão e

conversão não são as pró-

prias máquinas de impressão,

mas todo o fluxo de trabalho

que acompanha a con-

versão".

"Na BOBST, temos um flu-

xo de trabalho totalmente au-

tomatizado e controlado de ar-

quivo para etiqueta, sacola ou

caixa final, e essa solução

atende às necessidades dos

proprietários de marcas e em-

presas de conversão. Com as

inovações concluídas até o

momento e as que o BOBST e

outros parceiros do setor

trarão, estamos caminhando

na direção certa ", acrescen-

tou Jean-Pascal Bobst.

A PRODUÇÃO DA EMBALAGEM 4.0 EXI-
GIRÁ UMA MUDANÇA DE MENTALIDADE

Em um mundo mais auto-

matizado, focaremos menos

no como e mais no quê. Isso

requer uma mudança funda-

mental nos tipos de pessoas e

qualificações necessárias ao

longo do fluxo de trabalho. As

informações fornecidas pelas

máquinas exigirão que os

operadores tenham uma visão

global de todo o processo e

não se especializem mais em

uma tarefa técnica específica.

O BOBST está bem ciente

dessa mudança fundamental

e oferece treinamento e um

pacote de aplicativos eficaz

para auxiliar os operadores.

O conhecimento e a proxi-

midade humanos continuarão

sendo necessários. Mas, em

vez de se concentrar em tare-

fas técnicas ou manuais repe-

titivas, a contribuição humana

se baseará na agregação de

valor à produção de embala-

gens melhor e mais automati-

zada.
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A
d e m a n d a

crescente

dos clien-

tes, bem

como as melhorias

de qualidade e velo-

cidade, estão acele-

rando a produção

de impressão de

embalagens. As pri-

meiras linhas de im-

pressão e conversão total-

mente digitais para produção

de embalagens nascerão em

alguns anos.

A PRIMEIRA RAZÃO

Nos últimos vinte anos, a

impressão digital de etiquetas

surgiu e cresceu. Hoje, cada

segunda impressora está

equipada com motores eletro-

fotográficos ou cabeças de ja-

to de tinta. Isso não é surpre-

endente, porque as vantagens

das tecnologias digitais atuais

são fortes, por exemplo, a im-

pressão de curto prazo a um

custo viável agora é uma reali-

dade (em comparação com

processos tradicionais como

flexografia ou offset), um fator

de sucesso coincidente. e é

totalmente compatível com a

tendência de ciclos de vida ca-

da vez mais curtos dos produ-

tos de consumo. Agora é real-

mente a hora da embalagem

entrar no mundo digital. Ob-

viamente, o número de im-

pressoras digitais vendidas

nesse novo segmento ainda é

muito menor que o número de

impressoras vendidas para

produção de etiquetas, mas

tudo sugere que é apenas

uma questão de tempo.

O aumento da demanda

dos clientes influencia as em-

presas e as leva a diferenciar,

individualizar e personalizar

seus produtos. A Coca-Cola

viu um exemplo disso desde o

início, com Coke Light e Coke

Zero. Suas linhas agora se ex-

pandiram significa-

tivamente, e a Co-

ca-Cola agora pode

ser adquirida sem

açúcar, sem cafeí-

na ou aromatizada

com framboesa,

baunilha e limão

sem açúcar. Todos

esses produtos são

submontados em

dezenas de tamanhos e for-

matos (33cl, 1l, 1,25l, 1,5l, em

garrafas PET, em vidro, em la-

tas). Este é apenas um exem-

plo de como uma marca está

usando a proliferação de pro-

dutos a seu favor.

Os consumidores indivi-

duais estão se tornando mais

específicos ... devem oferecer

produtos que atendam às

suas necessidades. "Compar-

tilhar uma Coca-Cola" de-

monstrou o sucesso da perso-

nalização e das versões em

massa, depois de explorar

com sucesso a mentalidade

da geração milenar e estender

a mão ao movimento "eu, eu e

eu". "Compartilhar uma Coca-

Cola" é sem dúvida o exemplo

mais bem-sucedido, no entan-

to, não é difícil encontrar uma

infinidade de outras marcas

que já oferecem seus produ-

tos em uma ampla gama de

subitens vendidos em diferen-

tes países em vários formatos

ou apresentações. Essa revo-

lução de embalagens já co-

meçou e afeta não apenas as

grandes empresas, mas

também os pequenos produ-

tores de produtos como

geléias, bebidas energéticas

ou cremes para o cuidado da

pele. Acrescente a isso a as-

censão do comércio eletrôni-

co e, com ele, o início da pro-

dução sob demanda. A Kro-

nes, uma das principais em-

presas de engarrafamento,

apresentou em setembro de

2017 o "Bottling on Demand"

na Drinktec em Munique (Ale-

manha), um conceito de pro-

dução e embalagem sob de-

manda, que permite que cada

consumidor individual solicite

uma bebida personalizada

com sabor - laranja Por exem-

plo , em um formato de garra-

fa de vidro de 50cl, que é en-

viado em uma embalagem de

1, 4 ou 6, conforme desejado

pelo consumidor.

Você pode imaginar em-

presas de iogurte oferecendo

pedidos on-line dos principais

clientes, permitindo que eles

criem seu próprio pacote múl-

tiplo, apresentando apenas os

sabores que eles gostam. Mil-

hares de outros produtos po-

deriam um dia ser produzidos

e vendidos dessa maneira

também, um método já usado

com freqüência na indústria

automotiva para reduzir os

custos de estoque. Graças à

embalagem digital, os produ-

tos podem ser fabricados sob

demanda. Aproveitando os

métodos digitais, as marcas e

seus fornecedores de im-

pressão poderão testar novos

produtos no mercado, usando

tiragens flexíveis para limitar

riscos e custos excessivos.

A SEGUNDA RAZÃO

A segunda razão para

acreditar que a impressão di-

gital se desenvolverá em bre-

ve em todas as embalagens

depende da tecnologia. Na úl-

tima década, grandes melho-

rias foram feitas na qualidade

da impressão. Seja em eletro-

fotografia ou jato de tinta, os

resultados em termos de reso-

lução são impressionantes:

eles aumentam de 600 para

1200 dpi. Essa é uma qualida-

de tão boa que apenas um

bom olho pode distinguir uma

representação offset de uma

representação digital. Depois,

há a velocidade de impressão

que também acelerou. O HP

Indigo liderou o caminho em

2012 com impressoras digitais

como HP Indigo 20000 e

30000, respectivamente, dedi-

cadas a folhas de filme e pa-

pelão. Pode atingir velocida-

des de 34m / min em 4 cores

(até 45m / min no modo de

emulação de 3 cores) com

20.000 e 3.450 folhas / hora

no modo de 4 cores (até 4.600

folhas / h no modo de emu-

lação) com 30.000 Ultima-

mente, o jato de tinta reagiu e

foi atualizado. Exemplos in-

cluem a Fujifilm Jet Press

750S, lançada em setembro

de 2018, capaz de imprimir

3.600 folhas / hora em 4 co-

res, alegando ser a impresso-

ra digital de 4 cores mais rápi-

da do mercado no formato B2.

Em termos de impressão de

bobinas, a Kodak se orgulha

de ser a única a atingir uma

velocidade de 300 m / min, pa-

ra uma resolução de 600 dpi

de largura, ou seja, em bobi-

nas de 650 mm usando a tec-

nologia Stream que está de-

senvolvendo com integrado-

res como Uteco. A empresa

americana, que possui custos

operacionais "muito competiti-

vos" em comparação à eletro-

fotografia, anunciou para a

próxima drupa a resolução de

1200 dpi com a tecnologia Ul-

trastream. Acima de tudo,

graças à sua velocidade de

impressão, ele pode competir

diretamente com os proces-

sos tradicionais. "Calculamos

que até 20.000 metros qua-

drados são mais benéficos

para o uso do jato de tinta, até

a flexografia ser mais rentá-

vel", disse Dan Denofsky, di-

retor de associações de OEM

da divisão digital. Para colocar

isso em contexto, até recente-

mente, o cruzamento para

curvas digitais / convencionais

não excedia 10.000 m2. 
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Drupa Essentials of Print

Impressão digital, de sólido a sólido na embalagem

Tiziano Polito

Revista Emballages.



A Toshiba
Tec na Espan-
ha acaba de
lançar uma no-
va série de im-
p r e s s o r a s
portáteis de eti-
quetas de de-
s e m p e n h o
avançado, co-
mo carregamento inteligen-
te e velocidade de im-
pressão 50% maior que os
modelos anteriores. Cha-
mada de B-FP2D, a nova
série tem como alvo setores
que precisam ser capazes
de imprimir etiquetas e tí-

quetes em movi-
mento. O au-
mento da veloci-
dade em 50%
em comparação
com a geração
anterior, permite
imprimir até 152
mm / s. Ele
também inclui o

módulo de descamação co-
mo padrão para facilitar o
trabalho do usuário com
uma mão livre, pois quando
a etiqueta removida pela
própria impressora é remo-
vida, o seguinte é impresso
automaticamente.

Onde o ge-
renciamento de
cores agora é
amplamente au-
tomatizado e pa-
dronizado para os processos
tradicionais de impressão em
quatro cores, a demanda por
impressão com um espaço
de cores expandido, também
conhecido como 'Extended
Color Gamut' (ou ECG), está
aumentando constantemen-
te. O ECG alcança um resul-
tado de impressão mais vi-
brante e pode substituir a ne-
cessidade de cores exatas.
Isso é especialmente interes-
sante para embalagens e im-
pressão digital. Esses pro-

cessos multicolo-
ridos relativa-
mente novos ge-
ralmente apre-
sentam melhores

resultados e mais eficiência.
O segundo Fórum Fogra

Multicolor ocorreu em 2019.
Sete fornecedores de so-
luções receberam desafios
de gerenciamento de cores e
foram convidados a apresen-
tar seus resultados e so-
luções, demonstrando suas
mais recentes tecnologias. A
GMG resolveu as tarefas
usando as versões atuais do
GMG OpenColor, GMG Co-
lorServer, GMG ColorProof e
GMG ColorPlugin.
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Nas tecnologias folha a fol-
ha, que hoje muitos jogadores
colocam em 5.000 folhas, po-
de chegar a 10.000 folhas. O
atual equilíbrio do setor está
começando a ser desafiado, à
medida que a impressão digi-
tal, por muito tempo limitada a
pequenas tiragens, está evo-
luindo para tiragens mais lon-
gas e trabalhos de impressão
cada vez maiores. Essa mu-
dança de paradigma também
se deve ao fato de o mercado
não ser mais o território de es-
pecialistas. A introdução da
grande impressora digital tra-
dicional, como Koenig &
Bauer, Heidelberg ou Bobst,
diversifica a oferta de im-
pressão, aumenta a con-
corrência e diminui os preços.
Acima de tudo, o advento des-
ses fabricantes em geral traz
informações de impressão e o
controle necessário em tira-
gens médias e longas. Impri-
mir em si não é tudo: para
acelerar em uma máquina,
você também precisa saber
como segurar e puxar a folha
ou o carretel, e os grandes fa-
bricantes de impressoras
também sabem como fazê-lo.

A TERCEIRA RAZÃO

A terceira razão pela qual
acreditamos que o digital
continuará se desenvolvendo
é o processo de embeleza-
mento e conversão. Quando
se trata de etiquetas ou em-
balagens, a adição de ouro e
estampagem é frequente-
mente uma exigência do
cliente, um exemplo do que
seria o mercado de perfumes
e artigos de luxo. Isso
também pode ser visto no
mercado de massa, como
evidenciado por certas eti-
quetas de cerveja ou nas em-
balagens de produtos de
confeitaria de alta qualidade.
Em breve, hologramas e
marcas invisíveis serão adi-
cionados esteticamente co-
mo um meio de combater a
falsificação e evitar negócios
paralelos. Alguns mercados
como farmácia e tabaco são
muito exigentes nesse senti-
do. Em breve, pode ser ne-
cessário imprimir antenas
RFID com tintas metálicas
para aprimorar a experiência
de embalagem e marca, para
torná-la mais comunicativa
do que a oferecida atualmen-

te com os códigos QR. Não
se pode esquecer que as em-
balagens oferecidas hoje já
foram enriquecidas com uma
gama muito interessante de
tecnologias de empresas co-
mo Scodix e MGI, que podem
aprimorar digitalmente as em-
balagens dos clientes com
efeitos visuais e táteis (estam-
pagem, metalização, Verniz
3D) alcançado com velocida-
des de 4000 a 5000 folhas /
hora. Ao cortar e dobrar, a
Highcon faz o mesmo com
um processo que chega a
5000 folhas / hora.

Embora isso ainda não
seja uma realidade, pode-
mos prever facilmente, a cur-
to prazo, o aparecimento de
linhas completas onde o ma-
terial (filme, papel, folha ou
rolo de papelão ondulado ou
complexo) é impresso, em-
belezado, depois cortado e
tudo isso sucessivamente. É
implementado no contexto
de um processo 100% digital.
Isso será crucial economica-
mente viável em tiragens de
20.000 m2 ou 20.000 folhas.
Além desse volume, conti-
nuará sendo mais viável

usando tecnologias flexográ-
ficas ou offset.

No entanto, essa revolução
na produção de embalagens
exigirá que Os conversores de
embalagens revisam todo o
sistema da cadeia de supri-
mentos. Com execuções cada
vez mais diversificadas, pe-
quenas, médias ou grandes,
isso exigirá a revisão de vários
fluxos, materiais, consumíveis
e produtos acabados que são
completamente diferentes dos
atuais. Serão necessários in-
vestimentos em TI e também
em pessoas (com novas habi-
lidades). É o gerenciamento
da mudança de "A para Z",
tanto dos conversores quanto
de seus clientes.

RESUMO
"Os consumidores indivi-

duais estão se tornando mais
individuais ... Os produtos
que atendem às suas neces-
sidades devem ser ofereci-
dos. [...] Essa revolução na
produção de embalagens
exigirá que os conversores
de embalagens analisem to-
do o sistema da cadeia de
suprimentos. "

Toshiba lança impressora de
etiquetas portátil

GMG no Fórum Multicolor da Fogra



A
Fortnum and Mason, uma das varejis-

tas mais reconhecidas de Londres e

dona da loja gourmet mais icônica da

capital, recorreu à William Say & Co e

à Acuity B1 da Fujifilm para produzir uma pe-

quena quantidade de latas de alta qualidade

para exibição na loja. A empresa precisava de

uma execução personalizada de latas de metal

impressas de alta qualidade para apresentar

sua linha de chocolates quentes de luxo.

Era essencial combinar a cor com pre-

cisão e obter um acabamento de qualidade

extraordinário; No entanto, o principal desa-

fio que a William Say & Co teve que enfren-

tar foi fazê-lo com uma tiragem muito curta.

Utilizando uma impressora a jato de tinta

Acuity B1 de demonstração nas instalações

da Fujifilm em Broadstairs, foi impressa a

quantidade limitada de chapas metálicas de

alta qualidade necessárias.

Chapa flexográfica
AFP Leggero

A Asahi Photoproducts anun-

ciou a disponibilidade de uma no-

va chapa. As placas Asahi AFP -

Leggero com tecnologia Clean-

Print foram especialmente proje-

tadas para impressão em pa-

pelão ondulado de qualidade in-

ferior. Essa chapa é muito lisa e

permite imprimir sem contato pa-

ra não danificar o papelão. Além

disso, oferece boa densidade de

tinta para minimizar a formação

de ondas e é ideal para apli-

cações de papelão ondulado, co-

mo bandejas de frutas ou im-

pressão de logotipo de uma cor.

Dada a evidência de mu-

dança na sociedade, um d

consumo, com uma clara

evolução em direção à sus-

tentabilidade, a Etygraf, em-

presa especializada em eti-

quetas autoadesivas, sabe

que a rotulagem ecológica é

a melhor carta de apresen-

tação de um produto.

"Nascem cada vez mais

marcas orgânicas e vega-

nas, isso vem de uma mu-

dança na sociedade e no

consumo. Sem dúvida, a

embalagem deve atender às

necessidades desses con-

sumidores, com novos ma-

teriais na embalagem ", diz

David Baldoví, chefe de mar-

keting e comunicação da

Etygraf. Necessidades que

se refletem na rotulagem de

produtos com a presença

cada vez mais notável de

materiais chamados "sem

papel", nos quais sua origem

não é uma árvore, vegetais,

minerais ... além de mate-

riais reciclados. "A sustenta-

bilidade também leva ao uso

contínuo de papel, já que

quatro árvores são planta-

das para cada corte de árvo-

re, como fazem alguns de

nossos fornecedores", diz

Baldoví.

Mas a personalização é a

chave para criar e subse-

quentemente produzir uma

etiqueta. Na Etygraf, eles

apontam que tanto o embele-

zamento - uso de chapas es-

peciais, micro-relevos, tintas

especiais e acabamentos de

serigrafia - quanto a persona-

lização são os requisitos mais

exigidos entre seus clientes,

este segundo presente não

apenas na impressão, mas

também em chapas estam-

pagem, bem como em verni-

zes, na simulação de texturas

variáveis e também no corte a

laser. A tendência atual é a

combinação desses dois as-

pectos (embelezamento e

personalização), juntamente

com processos que promo-

vem eficiência no consumo e

a introdução de materiais re-

ciclados.

A Etygraf, em seu com-

promisso com a reciclagem

de materiais e a sustentabili-

dade em seus processos,

possui os certificados ISO

9001 (Quality Management),

BRC (British Retail Consor-

tium) e FSC (Forest Ste-

wardship Council). Além dis-

so, a empresa iniciou a im-

plementação do Lean Manu-

facturing por volta do ano de

2017, um sistema de geren-

ciamento de negócios que

busca evitar desperdícios

em todos os níveis.
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Fortnum e Mason vão para a impressora
a jato de tinta Fujifilm Acuity B1

Etiquetado sustentável é a melhor carta de apresentação de um produto



A
queles que
se envol-
vem em
p r o d u t o s

falsificados estão
melhorando de ma-
neira alarmante as
reproduções de
marcas conhecidas,
alcançando uma
maior penetração
no mercado e tor-
nando cada vez
mais difícil detectá-
las. Esse é um gran-
de problema para fabricantes
e consumidores, e sua magni-
tude está aumentando.

Produtos falsificados po-
dem representar um alto risco.
A reprodução da rotulagem,
que em muitos casos é quase
indistinguível da dos produtos
originais, dá uma aparência
autêntica.

Atualmente, o comércio de
produtos falsificados repre-
senta 3% de todas as tran-
sações internacionais, avalia-
das em US $ 509 bilhões.
Além disso, o último relatório
alfandegário da UE indica um
fato preocupante: 34% dos
produtos falsificados detecta-
dos em 2018 podem causar
danos aos consumidores.

Além da indústria de ali-
mentos e álcool, existem mui-
tos outros setores vulneráveis
expostos a imitações. Aproxi-
madamente 62% dos medica-
mentos comprados pela Inter-
net são ilegais, de acordo com
a Aliança Européia para Aces-
so a Medicamentos Seguros.
Esse número continua au-
mentando, o que significa que
as marcas precisam pensar
rapidamente sobre como lidar
com esse problema. A intro-
dução de regulamentos mais
rígidos, como os códigos ex-
clusivos de identificação de
produtos, impostos pelo Re-
gulamento da UE sobre dispo-
sitivos médicos, que entrará
em vigor em maio de 2020, é
um grande passo para com-

bater a venda de
produtos falsifica-
dos na União Euro-
peia. No entanto,
um problema com-
plexo requer uma
decisão sofisticada.

A boa notícia é
que temos a tecno-
logia para ajudar os
fabricantes na luta
contra os falsifica-
dores. Bart Vanste-
enkiste, Diretor In-
ternacional de De-

senvolvimento Farmacêutico
da Domino Printing Sciences
plc, explica os diferentes as-
pectos das embalagens pro-
pensas à falsificação e como
impedir que isso aconteça.

CODIFICAÇÃO PARA RASTREABILIDADE

O combate à falsificação
depende de codificação e
marcação eficientes de produ-
tos e embalagens, legíveis em
todas as etapas da cadeia de
suprimentos; criptografia ro-
busta que pode ser lida por to-
das as partes envolvidas no
processo. A primeira etapa no
gerenciamento de falsifi-
cações é garantir a qualidade
do produto, começando com a
aparência de todas as im-
pressões, incluindo o código
de rastreabilidade e a data. A
tecnologia de codificação
atual facilita a aplicação de có-
digos de rastreabilidade, co-
mo o código de identificação
exclusivo, a uma enorme va-
riedade de materiais sem afe-
tar as velocidades de pro-
dução, o que tem um grande
impacto nos resultados finais.

EMBALAGEM SECUNDÁRIA

Muitas vezes, as embala-
gens nos pontos de venda
têm como objetivo ajudar um
produto a se destacar nas pra-
teleiras dos supermercados,
mas elas também podem aju-
dar a combater a falsificação?
Talvez. É improvável que os
falsificadores reproduzam em-

balagens secundárias ou ter-
ciárias. Portanto, a embala-
gem secundária não é apenas
um veículo para reivindicar a
identidade da marca, mas um
meio de garantir ao cliente a
autenticidade do produto.

CÓDIGOS QR
Adicionar códigos legíveis

por smartphones à embala-
gem de um produto é barato e
simples. Além disso, permite
verificar a autenticidade dos
produtos. Uma simples digita-
lização com um smartphone
pode levar os consumidores a
um site em que a proveniência
de um produto é exibida. Ou
sendo mais complexo: embo-
ra os falsificadores possam
adicionar facilmente seus pró-
prios códigos QR a dispositi-
vos médicos falsificados, eles
não seriam capazes de criar
um sistema de codificação
que indexaria seus produtos e
levaria os consumidores ao
seu site oficial. Isso exigiria in-
vadir toda a sua infraestrutura
de TI. Os códigos legíveis pa-
ra smartphones também têm
a vantagem de oferecer às
marcas uma maneira nova e
personalizada de se relacio-
nar com os clientes.

As etiquetas  GS1 estão
começando a ser amplamente
utilizados no setor de saúde,
pois permitem que os usuá-
rios obtenham muito mais da-
dos com o mesmo código. É
uma maneira de melhorar a
qualidade e a segurança dos
cuidados, não apenas para o
consumidor, mas também pa-
ra o proprietário da marca.
Quando o usuário final digitali-
za o rótulo, um alerta pode ser

enviado ao proprietário origi-
nal da marca para obter có-
pias da embalagem, permitin-
do identificar quando e onde
as falsificações estão em cir-
culação e tomar medidas.

MARCADO COM TEXTURAS

A magnitude do problema
da falsificação está aumentan-
do principalmente porque a
tecnologia permitiu que os fal-
sificadores reproduzissem as
etiquetas de garrafas das mar-
cas do fabricante de maneira
mais barata e fácil. Outra ma-
neira de imitar difícil é investir
em etiquetas premium que os
falsificadores acham muito
mais convincentemente difícil
de imitar, como etiquetar com
texturas.

EMBALAGEM INVIOLÁVEL

A indústria médica
freqüentemente usa embala-
gens à prova de adulteração,
portanto, técnicas semelhan-
tes podem ser usadas para
evitar adulterações em produ-
tos farmacêuticos. A combi-
nação de vedação à prova de
violação e autenticação exclu-
siva de número de código de
barras é a melhor maneira de
fornecer uma prova quase in-
falível da confiabilidade de
seus produtos, tanto para
você quanto para o fabricante
e para os pacientes.

No mercado atual, as efi-
ciências exigidas da cadeia de
suprimentos exigem maior
produtividade, por isso é cru-
cial que a solução de mar-
cação e codificação não dimi-
nua a velocidade da pro-
dução. A tecnologia de codifi-
cação, marcação e rotulagem
desempenha um papel impor-
tante no processo de pro-
dução de inúmeros produtos.
Esses exemplos mostram co-
mo as marcas podem adaptar
seus processos de impressão
para combater as dificuldades
em constante mudança cria-
das pelos falsificadores.
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Combate à contrafação

É cada vez mais difícil detectar embalagens falsificadas?

Bart Vansteenkiste

Diretor Internacional

de Desenvolvimento

Farmacêutico da

Domino Printing

Sciences 



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


SISTEMA de
DADOS VARIAVEIS

Transforme cada caixa em algo único ...
Totalmente personalizado para alto

Velocidade ... até 80 m / ml!

Ferramenta flexível e versátil para
Indústria de embalagens que permite

Integrar mensagens personalizadas
Imagens ou códigos QR, em um

Design de base. Tudo na velocidade de
Produção do Barberán Jetmaster

www.barberan.com


www.digicomexpo.es
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