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DIGICOM modifica suas
datas de celebração
A direcção da DIGICOM tomou a decisão de alterar as datas da feira para 10, 11 e 12 de Novembro com o compromisso de realizar uma
grande edição com as mais elevadas expectativas comerciais, de 'networking' e participação de visitantes e compradores. A DIGICOM vai
continuar a manter a presença de fabricantes e distribuidores do sector
nacional e português, bem como toda a sua agenda de actividades programadas e notícias anunciadas.

Open Mind anuncia uma
colaboração com a Tungaloy
OPEN MIND Technologies AG, desenvolvedora de soluções de software CAD / CAM
em todo o mundo, anunciou recentemente
uma colaboração com a Tungaloy Ibérica, S.L.
O foco principal da OPEN MIND em soluções CAM, e seu compromisso contínuo
com as tecnologias mais recentes, criam inovações que definem tendências que tornam
significativamente mais fácil para os clientes
obter melhorias substanciais de qualidade e
tempo e custo. Por sua vez, a Tungaloy é fabricante de ferramentas de corte, materiais de
fricção, produtos de desgaste e produtos de
construção.

Francesco Plizzari, Diretor Executivo da OPEN
MIND Technologies Espanha e Itália.

Takahiro Hiraki
Diretor Gral da Mimaki Europe
A Mimaki
Europe, fabricante de impressoras a jato
de tinta e sistemas de corte,
anunciou a nomeação de Takahiro Hiraki como CEO.
Depois de ingressar na Mimaki Engineering em 1997 e
ocupar vários
cargos nos próximos 20 anos, em 2019 Hiraki se
juntou ao conselho de administração e foi designado para um cargo de gerência na Mimaki Europe. Sua nomeação como CEO da região este
ano é fruto de seu compromisso com a organização e reflete seu entusiasmo por esta parte diversificada, inovadora e bem-sucedida dos
negócios de Mimaki.
Seu objetivo como Diretor Gral da Mimaki Europe é desenvolver ainda mais relacionamentos
com parceiros e clientes para atender às necessidades de melhoria dessas empresas e levar a
Mimaki Europe a novos patamares de sucesso.

Chapas de impressão sem produtos
químicos Adamas de 2ª geração da Agfa

Ao combinar proteção
ambiental com alto desempenho de impressão, reprodução nítida de pontos e rendimento máximo, a Adamas
é a chapa ideal para impressão comercial (folha ou
heatset sem forno) e comercial. embalagem. A nova ge-

ração incorpora uma série
de melhorias amigas do ambiente, bem como melhor
desempenho na impressão
UV.
A Adamas atinge resultados de impressão estáveis e
tiragens de até 75.000 cópias ao imprimir com tintas

UV, incluindo tintas UV convencionais e UV H / LED-UV.
Com tintas oxidativas, podem ser obtidas tiragens de
até 350.000 cópias.
A combinação do ferro
Adamas e unidade de limpeza elimina completamente a
necessidade de água de

enxágue e substitui os produtos químicos por uma solução de goma de pH neutro.
A gama de unidades de limpeza Adamas, que são baseadas no sistema em cascata patenteado da Agfa, é
expandida com o novo Adamas COU150, que suporta
placas de até 1.480 mm de
largura.
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Alborum.com: site global em espanhol e português
www.alborum.com é o site
da revista La Prensa da
Indústria e Comunicação
Gráfica, voltada para o setor
gráfico em sua totalidade:
empresas manufatureiras ou
usuárias de sistemas de impressão e gestão gráfica, produtos e softwares, mídias como papel, papelão, tecido,
etc., fabricação de livros, revistas e jornais, sinalização e
com grande relevância o
mundo dos rótulos, embalagens e conversores. É
também um guia completo de
informações sobre todos os
eventos mundiais que se realizam dedicados ao setor das
artes gráficas.
www.alborum.com, o nome comercial do site La Prensa, está tendo uma adesão
espetacular em 2020, com
um crescimento de mais de
59% em usuários, sessões e

visualizações de página.
Em números absolutos,
espera-se que mais de
50.000 usuários únicos tenham acesso, gerando 70.000
sessões e 90.000 visuali-

zações de página.
Os países que ocupam os
primeiros lugares em termos
de visitas são, pela ordem:
Espanha, México, Brasil,
Colômbia, Chile, Peru, Ar-

gentina, Portugal e Estados
Unidos, até um total de 139
países. A imagem mostra em
azul os países que acessaram o site do La Prensa ao
longo do ano.

Último relatório financeiro
de Heidelberg

drupa 2021 reduz sua duração
A drupa decidiu reduzir a duração da feira de onze para nove dias até
2021, que acontecerá de 20 a 28 de abril. Ao fazer isso, ela atende aos
desejos da VDMA (Associação Comercial de Tecnologia de Impressão e
Papel) e muitos expositores da tornar a apresentação da feira mais eficiente e concentrar o volume de visitantes de forma específica. Esta
também é uma reação a quaisquer atividades e restrições de viagem em
andamento.
Apesar de alguns cancelamentos relacionados ao coronavírus, o status atual da reserva permanece em um nível elevado, com mais de 1.500
expositores e um espaço líquido de mais de 140.000 metros quadrados.
Isso reforça mais uma vez a confiança do setor no apelo internacional do
evento e a necessidade de encontros presenciais, aquisição de novos
clientes ou apresentação ao vivo das máquinas em operação.
Para garantir uma feira profissional e segura como de costume, a drupa não apenas adaptou as condições gerais, mas também confia em um
conceito de higiene e proteção contra infecções que é continuamente
adaptado aos mais recentes regulamentos de proteção de copas e requisitos oficiais.

Em março deste ano, a Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) lançou um programa
de transformação projetado para aumentar a lucratividade, melhorar a competitividade e garantir
o futuro da empresa. Graças à constante e rápida
implementação das principais medidas deste programa, a empresa já gerou resultados positivos
no primeiro trimestre do exercício de 2020/2021
recentemente concluído (1 de abril a 30 de junho
de 2020). Como resultado, foi capaz de conter
com sucesso as enormes pressões operacionais
provocadas pela pandemia COVID-19.
No entanto, conforme antecipado, as consequências da crise econômica global tiveram um
impacto considerável nas vendas e na entrada de
pedidos no primeiro trimestre. Com cerca de 330
milhões de euros, as vendas líquidas foram cerca
de um terço inferiores às do mesmo trimestre do
ano anterior (502 milhões de euros). As encomendas recebidas nos primeiros três meses diminuíram 44%, para 346 milhões de euros (ano anterior: 615 milhões de euros), com uma clara melhoria registada em junho face aos dois meses anteriores do trimestre.
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A indústria gráfica pós Covid-19
nfelizmente, eslas eficazes e outamos vendo os
tras não. E muito
efeitos terríveis
trabalho está sendo
da crise do Cofeito para identificar
ronavirus na
maneiras de remoindústria gráfica, e
delar as economias
claramente não poapós a crise para
demos esperar um
torná-las mais susretorno à normalidatentáveis. A sustende. Não passa um
tabilidade não diz
Laurel Brunner
dia sem que haja
respeito apenas ao
falências, colapsos,
impacto ambiental.
burocracia, fechamentos de
Significa sobrevivência e a caempresas, e o problema parepacidade de uma economia
ce particularmente grave para
ou setor empresarial de resisas pequenas empresas. Estir a crises futuras. A indústria
ses são os tipos de empresas,
gráfica vem absorvendo isso
geralmente empregando mehá muitos anos, então poderia
nos de uma dúzia de pessoas,
estar bem posicionada para
que constituem a maior parte
uma reestruturação baseada
da indústria gráfica mundial.
na sustentabilidade empresaSem essas pequenas e mérial e ambiental.
dias empresas, a indústria de
A consolidação vem aconimpressão tradicional será
tecendo há muito tempo, à
muito diferente.
medida que os modelos de
Governos em todo o muncomunicação da mídia mudo estão oferecendo apoio de
dam. As consolidações vêm
várias maneiras, algumas deocorrendo dentro da comuni-

I

dade de manufatura e entre
compradores de sistemas de
impressão para todas as aplicações. Como resultado da
automação e consolidação, o
perfil típico dos provedores de
serviços de impressão está
mudando.
Se a indústria gráfica deve
ser reconectada, é necessário
um diálogo entre as associações da indústria, seus
membros e não membros, e
os formuladores de políticas.
Requer uma discussão convincente sobre como apoiar o
desenvolvimento de startups
com treinamento e finanças.
nível de base. Requer o reconhecimento de que a automação na indústria gráfica requer uma mentalidade diferente quando se trata de gerenciamento de processos: o
apreço pela tecnologia da informação é de longe a característica mais importante para
as pessoas que trabalham

nesta indústria. As pessoas
devem compreender o gerenciamento de dados digitais para configurar fluxos de trabalho
de gerenciamento de cores eficientes e econômicos, desde a
criação de arquivos até a logística e distribuição e tudo mais.
Isso significa conhecer seu
PDF a partir de arquivos nativos, de CIE L * a * b * e RGB,
de .tif a .xsl. E significa entender que a cadeia de suprimentos gráfica está no negócio de
dados. Se os representantes
da indústria não entendem isso, eles não podem conceber
estratégias futuras para apoiar
o futuro bem-estar da indústria
gráfica e das pessoas que ela
emprega e atende.
Covid-19 não é o primeiro
vírus a devastar comunidades
e não será o último. Agora,
mais do que nunca, as empresas de impressão devem trabalhar juntas para um objetivo
comum: a sobrevivência.

Os clientes realmente começam a se preocupar
Vemos que cada vez mais empresas
começam a incluir a sustentabilidade em
suas decisões de investimento em dezembro. Isso pode ocorrer porque seus
clientes estão fazendo perguntas ou porque os empresários reconhecem que a
sustentabilidade na indústria gráfica é um
problema de todos.
Provavelmente, sua preocupação e
interesse são em resposta às novas tecnologias e à economia que elas oferecem. Sustentabilidade por meio da redução de resíduos é uma justificativa comum para um novo kit. Na verdade, os
avanços da tecnologia estão ajudando a
minimizar o desperdício e as renovações,
além de ajudar a controlar os custos de
consumíveis. Os preços de tudo, especialmente de hardware, continuam caindo,
tornando os investimentos menos onerosos e talvez mais fáceis de gerenciar.
A automação da produção autônoma
com monitoramento remoto é uma das
principais áreas de inovação atualmente.
A ideia é que gerentes e operadores só

precisem intervir quando algo der errado.
Essa dimensão adicional de controle não
é particularmente nova, mas está aumentando as agendas dos provedores
de serviços de impressão à medida que
sua dependência aumenta. Não muito
tempo atrás, o trabalho remoto era muito
arriscado e abstrato para muitas gráficas
aceitarem. Mas a combinação de controle de máquina com suporte em nuvem e
software de automação de fluxo de trabalho, acessado via smartphone, está fazendo uma diferença real nas percepções. É uma questão de confiança no
ambiente digital.
Este é um indicador importante de como podemos esperar que a indústria gráfica evolua nos próximos anos, à medida
que a ênfase no investimento muda de
tecnologia para gestão de negócios. Em
comparação com a taxa de avanço na
tecnologia gráfica observada nos últimos
30 anos, grandes saltos são um pouco
raros atualmente. Estamos no topo da
curva em hardware, controle de fluxo de

trabalho, substratos e produtos químicos
de tinta. Os desenvolvedores agora
estão trabalhando para aumentar a automação e a eficiência, e isso deve ser bom
para a sustentabilidade da indústria. Novos aplicativos e suporte de substrato,
por exemplo, agora são mais comuns do
que profundas inovações de hardware. E
os principais avanços tecnológicos estão
se infiltrando em domínios cada vez mais
amplos de acessibilidade.
A crescente conscientização no setor
gráfico de que a sustentabilidade é importante para os compradores de impressão
está gerando uma maior automação em
prol da sustentabilidade. Em todo o espectro, desde grandes empresas interessadas em caminhar pela sustentabilidade
até compradores individuais preocupados
em minimizar o impacto ambiental de
suas opções de compra, a consciência da
sustentabilidade está melhorando. Ao fazer isso, as cadeias de suprimentos de
mídia impressa inevitavelmente se tornam mais ecológicas.
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Brigal distribui mesa de corte digital PK IECHO
A Brigal apresenta em Espanha com exclusividade a
mesa de corte digital de pequeno formato IECHO, um
equipamento de corte, vinco e
semicorte totalmente automático que permite otimizar os
processos de produção e expandir a gama de serviços.
É um equipamento de corte, vinco e semicorte robusto,

com até 6 mm de profundidade e adequado para uma
grande variedade de substratos. Permite oferecer novas
aplicações (embalagens leves, matrizes, cut-out books,
campanhas de marketing,
caixas, letreiros, autocolantes
...); prototipagem e oferecer
um preço competitivo, mesmo
em pequenas tiragens.

Seus recursos incluem:
l Funções inteligentes de corte / vinco / semicorte.
l Sistema de posicionamento automático de precisão.
l Câmera CCD de alta definição.
l Sistema de leitura QR.
l Alimentador automático.
l Dimensões do material: 600 mm x 400 mm
ou 750 mm x 530 mm.
l Velocidade máxima de corte: 1000 mm / s.
l Espessura máxima de corte: 6 mm
(com lâmina oscilante).
l Opção de computador integrado.
l Acessório para alimentação combinada (bobina / folha).
l Serviço técnico. Garantia de 12 meses.

Família i1 Pro 3 agora tem suporte das soluções GMG Color
A X-Rite e a GMG Color
anunciaram que o software
para provas contratuais e
provas digitais GMG ColorProof e GMG ProofControl
passam a suportar integração com a linha de espectrofotômetros i1 Pro.
Dessa forma, gráficas e convertedores têm, mais
opções de ferramentas para
criar provas de cor de modo
mais preciso de acordo com
certificações e padrões internacionais.
A combinação dos dispo-

sitivos de medição de cores
i1Pro 3 com GMG ColorProof e GMG ProofControl permite que gráficas e convertedores calibrem rapidamente

suas impressoras de provas
e verifiquem se as provas digitais estão em conformidade com os padrões do setor,
como FOGRA.

PERFILAÇÃO AUTOMATIZADA
Outra boa notícia para
gráficas que trabalham no
segmento de grandes formatos e comunicação visual no que tange ao controle de cores. A X-Rite
anunciou que o instrumento de medição de cores
i1Pro 3 Plus agora suporta
perfilação automatizada
por transmissão com o sistema de leitura de gráficos
i1iO por meio do lançamento do software i1Profiler v3.3.
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Canon lança Prostream 1800
Canon anuncia o
lançamento de sua
nova impressora a jato de tinta de alimentação contínua ProStream1800 que combina inovações em tecnologia de impressão a jato de tinta com
técnicas comprovadas de impressão offset, alcançando
um equilíbrio único entre alta
produtividade, qualidade de
impressão superior, flexibilidade de mídia e versatilidade.
Com a maior velocidade
de impressão em uma impressora web, 133 m / min (66%

A

mais rápido que o ProStream
1000), o ProStream 1800 produz até 107.500 imagens de
tamanho A4 ou 11.300 folhas
B2 4/4 por hora. O ProStream
1800 pode atingir um nível
muito alto de qualidade de impressão em uma ampla variedade de mídias, incluindo
papéis offset padrão revestidos e não revestidos e papéis
otimizados para jato de tinta
de 40 a 300 g / m2, com capacidade de imprimir tamanhos
de 556 mm de largura por
1.524 mm de comprimento.
Uma de suas grandes

vantagens é que não será
mais necessário interromper
a produção para mudar para
formatos de diferentes comprimentos.
O sistema de secagem por
flutuação de ar seca todos os
trabalhos uniformemente. Por
não entrar em contato com o
papel, esse sistema protege a
imagem impressa, garantindo
um ótimo resultado e preservando o brilho e a superfície
do papel. A inteligência artificial conectada a um sensor
ajusta continuamente o sistema de secagem durante a im-

Fluxo de trabalho Scodix Studio Station
A Scodix anunciou o
lançamento de uma nova
suíte de fluxo de trabalho
de produtividade, Scodix
Studio Station. Desenvolvida para impulsionar a
utilização da impressora
e flexibilidade de produção, a nova solução de
fluxo de trabalho da Scodix pode processar trabalhos até 60 por cento
mais rápido para usuários de impressoras Ultra
Digital Enhancement.
Scodix Studio Station
é uma Enhanced Digital
Interface (EDFE) com
software Scodix que roda

em hardware Scodix dedicado. O sistema possui
um servidor RIP externo,
o que torna os RIPs mais
rápidos e automáticos,
com uma interface fácil
de usar e incorpora dois
novos métodos de registro.
O Scodix Studio Station foi desenvolvido para
a família Scodix Ultra de
impressoras de aprimoramento digital e se junta
ao Scodix Studio W2P e
ao Scodix Studio W2P
Customized no portfólio
de soluções de fluxo de
trabalho da empresa.

pressão para garantir a melhor qualidade.
O ProStream 1800 usa cabeçotes de impressão piezoelétricos drop-on-demand nativos de 1.200 dpi e tinta de
polímero à base de pigmento
com Canon ColorGrip para
garantir a consistência da cor.
Um sistema de câmera de alto
desempenho, o Controle de
Qualidade Online da Canon,
oferece controle automático
da qualidade de impressão,
para que os operadores possam gastar menos tempo no
controle de qualidade.

Sun Chemical adquire
Sensient Technologies
Corporation
A Sun Chemical e sua empresa controladora, DIC Corporation, concluíram a
compra de 100 por cento das ações da
Sensient Imaging Technologies e alguns
outros ativos relacionados à produção de
tintas. O investimento estratégico na Sensient Imaging Technologies, fornecedora
de tintas digitais, permitirá que a Sun Chemical e a DIC expandam suas capacidades e experiência em tinta jato de tinta
usando tecnologias complementares que
fortalecerão ainda mais os mais altos
padrões de serviços e soluções para seus
clientes e parceiros de distribuição.
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FESPA Global Print Expo
2020 se muda para Amsterdã
em março de 2021
A FESPA Global Print
Expo não será realizada em
Madri em outubro de 2020,
devido aos persistentes riscos à saúde pública e à interrupção dos negócios
causados pela pandemia
global COVID-19.
Por fim, a FESPA celebrará seu emblemático
evento internacional no Centro de Exposições RAI em Amsterdã (Holanda) de 9 a 12 de março de 2021, compartilhando um local como de costume com a FESPA Global Print Expo, European Sign Expo e Sportswear Pro.
Esta nova edição de março de 2021 da FESPA Global
Print Expo substituirá o evento de 2021 que estava originalmente programado para acontecer na cidade alemã de Munique. A FESPA retornará a Munique em 2022.

Nova cabeça de
impressão XAAR 2002
A Xaar lançou um cabeçote de impressão muito
avançado e fácil de instalar.
Projetada para oferecer alto
desempenho e resolução de
impressão de 720 dpi em uma
ampla gama de aplicações, incluindo cerâmica, vidro, embalagens e aplicações de etiquetas, a nova Xaar 2002 foi desenvolvida especificamente para fornecer integração rápida e
fácil e está pronta para uso desde a Caixa.
Graças à sua nova Manufatura Enxuta Avançada de Atuador
(TAM2) e tecnologia Xaar AcuChp, a Xaar 2002 também oferece consistência de cores visivelmente melhorada em toda a largura da cabeça de impressão. A velocidade de impressão foi
amplamente aprimorada com a Xaar 2002, permitindo que as
linhas sejam executadas mais rapidamente. Ao utilizar a capacidade total da cabeça de impressão, agora são possíveis frequências de disparo muito mais altas de até 36 kHz, proporcionando velocidades de impressão significativamente mais rápidas de até 75 metros por minuto a 720 dpi.

Konica Minolta anuncia
AccurioJet KM-1e B2 + Press
A Konica Minolta
apresenta a impressora digital a jato de
tinta colorida AccurioJet KM-1e B2 +
UV. Dando continuidade ao legado do
AccurioJet KM-1, o
principal benefício do
AccurioJet KM-1e
continua sendo as infinitas possibilidades
que oferece no nível
de negócios, desde o
campo comercial até
outras possíveis aplicações que proporcionam maior lucratividade. A Konica
Minolta se beneficiou da tecnologia
de jato de tinta UV para maximizar a
excelente capacidade de impressão
em vários tipos de formatos, incluindo mídia plástica, filme transparente,
papel metalizado, mídia metálica, tela e mídia sintética.

As primeiras instalações do Konica
Minolta KM-1e já
ocorreram na Europa e nos Estados
Unidos.
Conhecida como
o "canivete suíço" da
impressão graças à
sua versatilidade
com mídia e aplicações, a Konica Minolta AccurioJet KM1, assim como sua
sucessora, se beneficia da tecnologia
Dot Freeze ™ exclusiva da Konica Minolta. O processo
proprietário, conhecido como DFT,
superou um dos desafios da impressão a jato de tinta - o movimento
descontrolado dos pontos de tinta
que reduz a qualidade de impressão
e os materiais viáveis.

Konica Minolta reforça
parceria com MGI
A Konica Minolta e a MGI Digital Technology (MGI) expandiram sua cooperação com
novas iniciativas para beneficiar os clientes
com uma abordagem de parceria. A estreita
cooperação estratégica e financeira entre as
duas empresas foi estabelecida pela primeira vez em 2014 e expandida em 2016 com
um aumento da participação no MGI de
40,5%. Como resultado, a Konica Minolta incluiu produtos MGI para produção, impressão de etiquetas e embalagem em seu
portfólio atual.
No futuro, um novo logotipo combinado
será projetado para todas as atividades de
marketing comuns quando a Konica Minolta
e a MGI aparecerem como parceiras. As
duas empresas também intensificam seus
laços na Alemanha e na Áustria. Os sistemas MGI serão vendidos diretamente
através da rede de distribuição da Konica
Minolta. Da mesma forma, a Konica Minolta
dará suporte aos clientes da MGI sendo o
único contato para todos os problemas de
serviço, suporte e administração. Os clientes irão se beneficiar de uma extensa rede
de profissionais da Konica Minolta para suporte no local.

Rolos
Produtos de lavagem
Aditivos
Produtos auxiliares
Pós-antimaculantes
Tela de lavagem
Cautchus
Anilox cromo e cerâmico

966 898 984
portugal@boettcher-systems.com
www.boettcher-systems.com
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A ferramenta de design mais
emocionante de todos os tempos
cho que
mentas.
a comuO AERÓGRAFO DE
nidade
HOJE E AMANHÃ
de deO esenvolvisign, à
mento da imqual pertenço, deve
pressão digital é
adotar a impressão
uma reminiscência
digital como sua nodo advento do
va ferramenta de
Por: Hadar
aerógrafo moderdesign. E também
Vaissman Peled
no: uma nova tecespero que as emDiretor de Arte
nologia surgiu represas abordem esInternacional
pentinamente para
sa comunidade, ou
Independente.
liberar tinta no papúblico-alvo, atenpel. Era fácil de aprender e
dendo às suas necessidades
usar e rapidamente se tornou
com ferramentas para que ispopular. Com esta nova ferraso aconteça.
menta, começou uma nova
Como um diretor de arte
forma de arte, levando o reaque olha o mundo através de
lismo e o retoque fotográfico a
lentes criativas, a impressão
um nível totalmente novo.
sempre foi um meio para um
Tam de impressão digital
fim para mim. Sempre gostei
Você também pode fazer isso
de imprimir como tal, mas era
e ser o novo aerógrafo para a
ambivalente quanto a isso
comunidade de design gráfiporque sentia que tinha que
co; um novo capítulo empolcomprometer minhas idéias
gante que expande facilmencriativas para obter os melhote os recursos de design.
res resultados impressos.
Assim como os designers,
Quer fosse a cor ou as limios clientes também mudatações de produção, era um
ram, assim como seus requifator limitante.
Na última década, porém,
sitos de marca e marketing.
tive o privilégio de gerenciar o
Isso afeta o que é exigido de
trabalho criativo feito pela HP
nós, basicamente muda nosIndigo e me familiarizar intiso próprio produto. No passamamente com a impressão
do, o branding baseava-se na
digital. Eu me apaixonei perdiconsistência com o ser psidamente por ele! Em vez de licológico racional de que a famitar meu trabalho, me permimiliaridade levava ao recontiu alcançar novos patamares
hecimento da marca, prede criatividade e expandir os
ferência à marca, compra e
limites de minha imaginação.
lealdade. Quando minha próEu descobri que a impressão
pria geração, a chamada Gedigital é a melhor, mais nova e
ração X, entrava em um sumais interessante ferramenta
permercado e via a miríade
de design que existe. É meu
de opções de marca nas pranovo pincel, minha paleta de
teleiras, nossas mãos de alcores e minha caixa de ferraguma forma instintivamente

A

alcançavam aquela que era
familiar para nós, que parecia
a mesma de sempre, nos
lembrando de casa, segurança e previsibilidade.
Então vieram os millennials, que foram educados
para esperar um serviço personalizado. A segurança ou a
previsibilidade eram menos
problemáticas, a familiaridade
não significava nada para
eles, pelo contrário, era "enfadonha". A geração do milênio
não se vê como "parte de
uma multidão"; eles preferem
ser vistos como "únicos". Eles
esperam que os proprietários
das marcas os tratem como
indivíduos e direcionem seus
produtos especificamente para eles.
A
sustentabilidade
também se tornou um problema, e coletivamente a produção em massa e a publicidade tradicional não estavam
prejudicando isto. Em resposta, departamentos de marketing e agências de publicidade
começaram a desenvolver
campanhas mais direcionadas com táticas de "gatilho"
para alcançar e envolver esses novos consumidores,
mas o toque pessoal ainda
estava faltando. A geração do
milênio, que cresceu com a
internet, certamente está
mais acostumada a compartilhar seus dados pessoais em
troca de conteúdo. Eles ficam
felizes em participar e clicar
se isso significar que a marca
os reconhecerá pessoalmente. Eles esperam que as marcas usem esses dados e
acertem no produto.

Agora vem a Geração Z,
que é ainda mais experiente
em Internet em todos os sentidos. Para eles, a tecnologia
é tão natural quanto o ar que
respiram, é um dado adquirido. De acordo com um relatório recente sobre Salesforce
Customer Trust Trends, "Embora uma pequena maioria
dos consumidores ainda desconfie das intenções das empresas quando se trata de fornecer dados pessoais, a Geração Z e a geração do milênio estão mais dispostas a
aceitar. esse risco, desde que
recebam algo em troca ".
Então, como podemos
oferecer aos clientes de hoje
o produto certo no mercado
consumidor de hoje? A resposta definitiva para essa pergunta é: com a impressão digital! A impressão digital nos
permite controlar e alterar os
dados de um produto impresso, utilizando as informações
que o consumidor nos deu
para torná-lo o produto mais
relevante possível para ele.
CUIDADO COM A LACUNA
No momento, há uma lacuna entre a possibilidade ou
ideia e o que o mundo do design está fazendo. Na maioria dos casos, os designers,
desconhecendo o potencial
do digital, continuam a projetar "para qualquer tecnologia
de impressão", desconfiam
das limitações de cores e,
definitivamente, não estão
usando as ferramentas digitais potencialmente disponíveis para aprimorar a experiência da marca.
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A capacidade de preencher
essa lacuna está nas mãos do
provedor de impressão (ou do
provedor de serviços de impressão). Empresas de impressão proativas e ágeis podem
ajudar seus clientes a alcançar
grande sucesso de marketing,
oferecendo essas ferramentas
de design.
Certa vez trabalhei com uma
equipe no desenvolvimento de
tais ferramentas e tive a honra
de colaborar com grandes marcas internacionais que usaram
essas ferramentas para entregar
campanhas incríveis e impactantes onde a impressão digital permitiu que o próprio produto se
tornasse o meio de comunicação.
2 MILHÕES DE GARRAFAS
DIFERENTES DE DIET COKE
A Coca Cola em Israel estava
procurando aumentar suas vendas de Diet Coke e o gerente da
marca, um jovem inovador da
geração Y, estava procurando
por algo novo, algo diferente.
Tendo experimentado o poder
da impressão digital com a campanha "Share a Coke" no verão
de 2014, uma campanha que ultrapassou os limites da produção
em massa personalizada, ele
percebeu que os resultados surpreendentes da campanha
apontavam para uma necessidade ou desejo óbvio do cliente.
Ele então abordou nossa
equipe de marketing e sua mensagem foi esta: "Precisamos de
2 milhões de garrafas, cada uma
diferente da outra, não importa
como. Basta manter o logotipo e
os ingredientes como estão. Tudo deve estar disponível em 2
meses ".
Com um esforço combinado
entre as equipes de P&D e design, criamos o "HP Smartstream
Mosaic", um algoritmo que manipula a saída do design. É um plugin para Adobe CC e é muito fácil de usar. O resultado é algo
que o trabalho manual nunca poderia alcançar.

Solimar Systems lança um
servidor de impressão IPP

Solimar Systems, fornecedora
de soluções de fluxo de trabalho
para produção de impressão e
comunicações digitais, lançou
Secure IPP Print Server para ambientes
de impressão digital. O servidor suporta
a transmissão de dados criptografados
usando o protocolo de impressão da Internet (IPP), além de permitir a otimi-

A

zação do trabalho de impressão e automação do fluxo de trabalho. Esta solução
flexível permite que as empresas cumpram melhor os regulamentos, políticas e
práticas recomendadas de segurança de
dados, incluindo GDPR, Regulamento
Geral de Proteção de Dados e CCPA,
Ato de Privacidade do Consumidor da
Califórnia.

Novo serviço Ricoh Business Booster grátis
Os Provedores de Serviços de Impressão (PSPs) estão repensando
seus negócios e identificando como
ajustar suas próximas etapas em resposta à pandemia global. A Ricoh deseja ajudá-lo nesse processo e agora
apresenta seu novo programa Ricoh
Business Booster.
Ricoh Business Booster contém
uma grande variedade de informações
úteis e ferramentas para impressoras.

Destaca uma seção de dicas e ideias
sobre os próximos passos no mercado
após a pandemia do coronavírus.
Também oferece, sob o mesmo título,
uma grande variedade de modelos para download para produzir materiais de
sinalização para distanciamento social.
Como o resto do portal, todo esse conteúdo está disponível gratuitamente para clientes que usam equipamentos de
produção Ricoh.

5
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Epson apresenta sua nova solução para o setor têxtil
Epson anuncia sua
primeira impressora
de 76 polegadas a se
juntar à já extensa
gama de soluções de impressão de grande formato. A
SureColor SC-F10000 é uma
solução sofisticada de impressão por sublimação, que
foi desenvolvida para o setor
de produção têxtil, onde alta
produtividade, alta velocidade e máxima confiabilidade
são fatores chave para o sucesso do negócio. Esta nova
solução é ideal para múltiplas
aplicações, como moda, roupas esportivas, decoração de
casa, itens promocionais e sinalização luminosa.
As principais característi-

A

cas da SC-F10000 são: Alta
velocidade de impressão de
até 255 m2 / h; novo cabeçote PrecisionCore Micro TFP;
Tecnologia Epson Precision
Dot (uma combinação de três
tecnologias específicas para

sublimação de tinta: o novo
Halftone, LUT e Micro Weave); fácil ajuste de papel (alavanca de carregamento de
mídia frontal e traseira); tecnologia de ajuste automático
incluindo câmera RGB inte-

grada; novo aquecedor (menos transferência de tinta para o verso e remoção de rugas); Controle de tensão automático avançado (Ad-ATC)
para alimentação de mídia
precisa e estável; solução de
tanques de tinta (com tanques de 10 ou 3 litros que
permitem sua reposição sem
interromper a produção, em
operação); peças substituíveis do operador; usabilidade
do sistema de tinta (montagem simples, fixação no solo,
sensor de frasco de tinta residual); sistema preciso de alimentação de papel; tempo
reduzido para limpeza pressurizada; e painel de toque
LCD de 9 polegadas intuitivo.

Fusão da Robustelli e For.Tex, subsidiárias do Grupo Epson
A Seiko Epson Corporation ("Epson," TSE: 6724)
anunciou que as empresas
do Grupo Epson, Fratelli Robustelli S.r.l. ("Robustelli") e
For.Tex S.r.l. ("For.Tex")
será incorporada em uma
única empresa. Será no final
de 2020 quando as duas
empresas se fundirão para
promover a digitalização da
impressão têxtil.
Robustelli e For.Tex, localizadas na região de Co-

mo, na Itália, um dos principais centros mundiais de impressão têxtil, são as principais subsidiárias da Epson

para o setor de impressão
têxtil direto ao tecido (DTF).
Robustelli desenvolve e fabrica impressoras têxteis,

enquanto a For.Tex tem como atividade principal a venda e suporte de tintas têxteis.
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Melhorar a responsabilidade ambiental da produção têxtil
ste é um tóquer avaliação.
pico enorOrganizações
me e vai
diferentes adotam
muito além
abordagens difedo reino de um hurentes, incluindo a
milde blog. Mas é
certificação de um
algo em que deveesquema de rotulamos pensar, espegem específico. Alcialmente porque
guns preferem traLaurel Brunner
os desenvolvedobalhar com o guia
res de sistemas de
da Pegada Amimpressão digital estão probiental do Produto (PEF) da
movendo a produção têxtil
União Europeia e aplicá-lo
sob demanda com bastante
em suas cadeias de abasteciforça atualmente.
mento. O protocolo PEF é
A impressão em tecido é
uma ferramenta útil que pode
apenas uma pequena parte
ser aplicada a qualquer tipo
do processo de carregar roude produto e inclui dezesseis
pas, móveis e similares nas
parâmetros para avaliar todo
costas e em casa. É encorao ciclo de vida de um produto
jador que, como muitos oue seu impacto ambiental. As
tros, os produtores têxteis esmétricas podem ser aplicatejam começando a procurar
das em qualquer lugar do
maneiras de melhorar sua
mundo e, para organizações
com cadeias de suprimentos
pegada de carbono. Esperacomplicadas, elas fornecem
se que os processos de imuma linguagem comum para
pressão associados, incluinavaliações e comparações. A
do impressão digital, sejam
certificação de um modelo
considerados parte de qual-

E

comum de pegada de carbono também fornece transparência valiosa para consumidores, empresas da cadeia
de suprimentos e acionistas e
funcionários da organização.
A abordagem do FPE é
baseada em uma análise do
ciclo de vida completo (LCA)
de bens e serviços e a ideia é
fornecer uma estrutura comum para todos os tipos de
negócios, incluindo têxteis.
No entanto, por ser baseado
em LCA, também é bastante
caro e, portanto, de execução
cara. Na indústria têxtil, por
exemplo, apenas a Eurojersey, empresa italiana que fabrica roupas esportivas, de
banho e roupas íntimas é certificada. Esta empresa possui
uma estrutura de produção
totalmente integrada, que vai
desde a tecelagem e tingimento até a impressão.
Como em outras indústrias de impressão, as empresas com um compromisso

http://verdigrisproject.com/
ativo e de alto perfil com a
sustentabilidade estão promovendo mudanças na produção e manufatura de têxteis. Suas ações e visibilidade influenciam os fornecedores porque cada etapa da
produção será monitorada
para identificar áreas onde
melhorias podem ser feitas.
Isso geralmente significa reduções no uso de água, energia e produtos químicos, bem
como cortes no desperdício.
Embora padrões como o
PEF sejam desafiadores e
caros de implementar, eles
podem ajudar a melhorar o
impacto ambiental dos produtos e produzir cortes na
pegada de carbono dos processos de componentes, incluindo o processo de impressão. E seu efeito dominó
é inestimável.

Caldera anuncia a
iniciativa MaskFactory
Kornit Digital adquire Custom Gateway
Kornit Digital, um participante do mercado global em tecnologia de impressão digital têxtil, anunciou a aquisição da Custom Gateway, um provedor de tecnologia inovadora de soluções de fluxo de trabalho de software baseado em nuvem para modelos de negócios de produção sob demanda, expandindo assim o portfólio de fluxo de trabalho de software em
nuvem para abrangente gerenciamento de roupas sob demanda e produção de decoração para casa
A aquisição marca o próximo passo importante na expansão da parceria estratégica com marcas, varejistas e fornecedores líderes à medida
que aceleram a transformação digital.

A desenvolvedora de software francesa Caldera anunciou uma nova iniciativa que ajudará a
atender à crescente demanda por máscaras faciais para indivíduos, ao mesmo tempo que oferece suporte a seus clientes de impressão durante um período difícil para os negócios. Com
base no conceito SportsFactory que foi lançado
na FESPA Berlin 2018, a plataforma de microfábrica da MaskFactory w não permitiremos
que os consumidores desenhem máscaras personalizadas, que serão fabricadas de acordo
com os padrões franceses da AFNOR e enviadas para eles.
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Digitak sempre na moda com Mimaki
impressão por sublimação de tinta de designs de alta costura
está no cerne da Digitak, uma
empresa italiana especializada em impressão digital têxtil.
Com operações no distrito têxtil da Lombardia (Itália), a empresa se estabeleceu entre os
principais fornecedores mundiais de alta costura e roupas
esportivas em pouco menos
de 15 anos.
Fazendo da versatilidade
de produção um dos pilares de
sua filosofia, a Digitak continua
investindo em tecnologia, bem
como em pesquisa e desenvolvimento de seu portfólio de
produtos. O mais recente investimento da empresa em
uma linha de impressão digital
direta ao tecido com tinta pigmentada leva a empresa a
uma nova dimensão de produção promissora.

A

Filippo Taccani, fundador e proprietário da Digitak.
Assim, o extenso parque de
máquinas Mimaki que a empresa já possui e que é um de
seus principais pontos fortes,
foi recentemente expandido
com a adição de um sistema
de impressão de correia híbrido Mimaki TX300P-1800B,
juntamente com um revestidor
têxtil Mimaki TR300-1850C e
um Mimaki Tiger-1800.

Mimaki e BOFA lançam a unidade
de purificação de ar BOFA
A Mimaki Europe e a
BOFA International anunciaram o lançamento no
mercado da Unidade de Purificação de Ar BOFA.
Lançado em março de
2020, o produto foi desenvolvido para a impressora
SWJ-320EA da Mimaki,
uma impressora solvente de 3,2 m de largura, e sua função é extrair
VOCs (compostos orgânicos voláteis) emitidos durante a produção
para garantir um ambiente de trabalho mais limpo e agradável.
A BOFA criou uma nova unidade de 4 metros de comprimento
que se conecta diretamente à impressora Mimaki SWJ-320EA, com
um espaço de mídia contínuo de 5 mm. Esta unidade extrai com eficiência os vapores, os filtra e depois libera o ar limpo de volta para o
ambiente de produção. O nível de VOC liberado pela impressora caiu
de um nível alto de 250 ppm para um nível de apenas 1,8 ppm. A unidade de purificação de ar BOFA também reduz quaisquer odores desagradáveis a um mínimo absoluto e possui filtros HEPA / gás substituíveis pelo usuário.

Digidelta lança Plano Mimaki
Renove
A Digidelta lançou a campanha de renovação do Plano Renovar, o que torna possível substituir impressoras
usadas de qualquer marca pornovas impressoras Mimaki.
O objetivo desta campanha é incentivar as empresas
do mercado da impressão digital de grande formato a investirem em tecnologia de ponta de forma sustentável e
com uma rentabilidade económica que pode variar entre
€ 4.000 e € 15.000. Equipamentos antigos serão deduzidos da compra das impressoras de solvente CJV300160 Plus (impressão e corte) e JV300-160 Plus (rolo a
rolo). O mesmo se aplica às impressoras UV LED UJF6042MKII (mesa pequena), JFX200-2513 (mesa grande) e UCJV-150 (impressão e corte).
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Agfa aumentará sua capacidade
de produção de tinta jato de tinta
ara atender à demanda por maior volume, a Agfa investirá pesadamente
para expandir sua capacidade de produção de tinta para
jato de tinta. Uma nova unidade de produção se concentrará em tintas jato de tinta à base de água.
A nova unidade de produção, localizada na sede da
Agfa em Mortsel, Bélgica,
permitirá que a Agfa atenda à
demanda de seus clientes
atuais e se torne um fornecedor importante de tintas de
jato de tinta à base de água
para uma ampla gama de
usos inovadores, em especial, o mercado em expansão
para impressão em papel decorativo, para a produção de
pisos laminados e painéis de
móveis.
Combinada com as insta-

P

lações existentes da Agfa, a
nova planta criará uma instalação de produção altamente
eficiente e flexível, onde as

equipes de Pesquisa e Desenvolvimento e Controle de
Qualidade coexistirão. Sua
capacidade de produção de-

ve estar de acordo com as taxas de crescimento de volume de tinta previstas para os
próximos cinco a dez anos.

Roland DG anuncia versão mais recente
do software VersaWorks 6 RIP
A Roland DG acaba
de anunciar o lançamento
da versão mais recente
de seu software VersaWorks 6 RIP para impressoras de grande formato
Roland DG e lançou um
serviço de atualização
gratuito para clientes que
usam modelos compatíveis.
Incluído no equipamento de impressão e impressão e corte da Roland
DG, o software VersaWorks 6 RIP e gerencia-

mento de impressão foi
projetado para maximizar

as características da impressora, tinta e mídia pa-

ra impressão de alta qualidade e eficiência. aprimorado para a produção
de seus projetos.
Alguns de seus novos
recursos são: Nova configuração de impressão
"True Rich Color"; as linhas de corte agora podem
ser adicionadas e editadas no VersaWorks 6; e é
compatível com os espectrofotômetros mais
populares usados na impressão de grande formato
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Novo vídeo de The Cardboard Defenders
or ocasião do
Earth's Overdraft
Day ou "Earth
Overshoot Day"
em 22 de agosto, a
Pro Carton, a Associação Europeia de Fabricantes de Papelão e Embalagens de Papelão, apresentou o último
episódio da série de animação "The Defenders of
Cardboard " Projetada para
educar os jovens e adultos
quanto às suas responsabilidades pessoais na proteção
do planeta e de seus recursos vitais.
Embora a pandemia de
COVID-19 tenha feito com
que o Dia do Descobrimento
da Terra deste ano ocorresse
na época mais avançada do

ano desde 2005, a demanda
da humanidade por recursos
naturais continua a exceder a
capacidade de regeneração
anual. dos ecossistemas da
Terra.
Neste novo vídeo, os personagens de animação Ricki
Recycle, Renée Renew,
Ryan Reuse, Rhianna Reduce e Ronnie Replace demonstram porque cada uma
das ações que representam os 5 "Rs" de Responsabilidade - deve ser uma prioridade
para todas as pessoas. O Pro
Carton também espera que
espalhar esta mensagem para as gerações mais jovens
ajude a tornar o Dia do Cheque Especial da Terra tarde
no futuro.

P

Solução gráfica para
pisos externos

Avery Dennison cria aliança
estratégica com Lampe Textiles
A Avery Dennison Graphics Solutions Europe firmou uma aliança
estratégica com a Lampe Textiles
para se tornar a distribuidora exclusiva de tecidos autoadesivos para
janelas no setor gráfico para a Europa, Oriente Médio e Norte da África
(EMENA). Isso significa que esses
novos materiais estarão disponíveis
para clientes da Avery Dennison a
partir de setembro de 2020.
Os materiais de lula são filmes
para impressão digital, resistentes
ao calor e à umidade. Eles ofere-

cem proteção solar e são facilmente
aplicados em superfícies de vidro.
O tecido de lula tem uma aparência
de linho e já vem pronto para ser impresso. Oferece às residências, escritórios e hotéis um aspecto delicado, minimalista e elegante e está
disponível em seis cores (Giz, Osso, Carvalho, Cinza, Pedra e
Carvão). Dependendo da cor, o filme desvia entre 25% e 36% da
energia solar, ajudando a reduzir a
temperatura interna durante o
verão.

A Lintec
Europe anunciou o lançamento
do
PrintGripTM
PE-5000ZW,
um piso gráfico antiderrapante com um revestimento de areia resistente.
O PrintGrip foi fabricado pela Lintec para atender à crescente demanda por gráficos de piso
de distanciamento social e oferece excelentes
propriedades antiderrapantes e não requer laminação.
PrintGrip é fabricado a partir de um filme à
base de PE estabilizado aos raios ultravioleta
que é revestido com areia. Ele é coberto com
uma camada superior imprimível que fornece
qualidades de adesão superiores para tintas de
jato de tinta com base ecossolvente, UV e látex. O revestimento também é adequado para
impressão com tintas de impressão de tela de
solvente e UV. Com um adesivo agressivo de
50 mícrons, o produto oferece alta adesão à
maioria das superfícies pavimentadas externas, incluindo concreto, pedra natural e asfalto.
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Mondi
apresenta
NextLiner

KPP adquire todas as ações da Antalis
detidas por Sequana e Bpifrance
Antalis foi informada da conclusão da aquisição pela Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd.,
KPP, em 21 de julho de 2020,
de todas as ações da Antalis detidas
pela Sequana a um preço de 0,10 euros por ação, e de todas as ações da
Antalis detida pela Bpifrance Participations ao preço de 0,40 euros por ação,
representativa de 83,7% do capital social da Antalis (com base num capital
social de 71.000.000 ações). Consequentemente, KPP se tornou o novo
acionista majoritário da Antalis com
59.460.094 ações.
De referir que, em simultâneo e in-

A

dissociável com a aquisição, foi celebrado com os antigos credores da Antalis um acordo de reestruturação para
o refinanciamento de 100 milhões de
euros do montante em dívida através
de um novo financiamento concedido
pelo Mizuho Bank, em conjunto com o
um cancelamento da soma restante.
A Antalis também se beneficiará de
um empréstimo intragrupo de 80
milhões de euros da KPP e possível financiamento complementar de outros
bancos japoneses, permitindo à Antalis
continuar seu desenvolvimento estratégico por meio do crescimento interno e
externo.

A Mondi, empresa
do mercado de soluções de papel e
embalagens, desenvolveu o primeiro liner de
silicone
kraft revestido de
polietileno
(PCK)
sustentável e agora o apresenta em escala global. Esses tipos de suporte são essenciais
para transportar e proteger produtos
adesivos sensíveis à pressão (PSA).
Atualmente, é normal descartá-los
uma vez que os produtos PSA que
acompanham tenham sido usados. O
NextLiner da Mondi usa uma base de
papel reciclado com um revestimento
de origem sustentável. O uso de fibras
recicladas e materiais renováveis pode
ter um impacto positivo na redução da
pegada ambiental do NextLiner usado
em artes gráficas, fitas adesivas e outras aplicações industriais.

Invercote, premiado com Platina
EcoVadis, a empresa internacional de testes, concedeu o
prêmio de nível Platinum à fábrica de papelão Iggesund em
Iggesund, Suécia, onde Invercote, a marca líder de papelão,
é feita. A EcoVadis, que avalia
resultados em responsabilidade social corporativa, já realizou mais de 65.000 avaliações
em mais de 200 setores em
160 países.
A Iggesund Paperboard faz
parte do Holmen, um grupo
sueco de produtos florestais
corporativos que está entre as
100 empresas mais sustentáveis do mundo na última década listadas nos índices relevantes.

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
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Two Sides América do Norte discute:
eliminar o papel é melhor para o meio ambiente?
uitos bancos,
serviços públicos, telecomunicações e outros prestadores
de serviços continuam a incentivar (e às vezes forçar)
seus clientes a migrarem do
papel para os meios digitais,
alegando que a comunicação
eletrônica é "mais verde",
"salva árvores" ou "protege o
planeta" como justificativa.
Só podemos concluir que
os CEOs dessas empresas
estão:
l mal informados sobre a
sustentabilidade inerente do
papel, a pegada ambiental
em rápida expansão da comunicação digital ou ambos;
l confiam nas equipes de
marketing que não se preocupam em validar as afirmações ambientais;
l buscam reduzir custos,
ignorando as regras de marketing ambiental estabelecidas da FTCdos EUA e da Canadian Standards Association que dizem que os profissionais de marketing "não devem fazer declarações amplas e não qualificadas de benefícios ambientais como
"verde" e que "as declarações devem ser claras, proeminentes e específicas".

M

CRESCIMENTO DE DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS E LIXO
ELETRÔNICO

Não há como negar que o
uso de dispositivos eletrônicos explodiu na última década. De acordo com um estudo do Pew Research Center,
a grande maioria dos americanos (81%) possui smartphones em 2019, contra apenas 35% em 2011. Quase
três quartos dos adultos dos
EUA possuem desktops ou

laptops, e cerca de metade
possui tablets e leitores
eletrônicos. Esse boom resultou em muitos avanços que
tornam nossas vidas mais eficientes, produtivas e agradáveis. Mas também trouxe
consigo graves e crescentes
consequências ambientais,
de saúde e econômicas.
De acordo com o recém
lançado Global E-waste Monitor (GEM) 2020 , um recorde de 53,6 milhões de toneladas de lixo eletrônico foi gerado em 2019, um aumento de
21% em apenas cinco anos.
Para se ter uma ideia, o lixo
eletrônico do ano passado
pesava até 350 navios de
cruzeiro do tamanho do Queen Mary 2, o suficiente para
formar uma linha de 76 milhas de comprimento. O GEM
descreve o lixo eletrônico como produtos descartados
com uma bateria ou um plugue. Pequenos equipamentos eletrônicos, telas e monitores, equipamentos de TI e
telecomunicações representaram mais da metade do lixo
eletrônico global no ano passado. Os EUA e o Canadá
geraram coletivamente 7,7

milhões de toneladas de lixo
eletrônico em 2019. Isso
equivale a cerca de 21 quilos
por pessoa, e quase três vezes a geração per capita
mundial de 7 quilos.
O relatório também prevê
que o lixo eletrônico global
chegará a 74 milhões de toneladas em 2030, quase o
dobro do lixo eletrônico em
apenas 16 anos. Isso torna
esse resíduos o fluxo de lixo
de crescimento mais rápido
do mundo, alimentado por taxas mais altas de consumo
de dispositivos elétricos e
eletrônicos, ciclos de vida
curtos dos dispositivos e poucas opções de reparo. Muitas
pessoas agora veem os dispositivos e eletrodomésticos
como descartáveis, simplesmente eliminando-os na hora
de uma atualização. Outros
podem mantê-los, mas não
conseguem encontrar uma
maneira econômica de repará-los.
POUCO LIXO ELETRÔNICO É
RECICLADO

O GEM descobriu que
apenas 17,4% do lixo eletrônico foi coletado e reciclado

globalmente em 2019, com
apenas 15% do lixo eletrônico reciclado na América do
Norte. A maior parte do lixo
eletrônico era despejada ou
queimada em vez de ser coletada para reciclagem e reutilização.
Inúmeras substâncias tóxicas e perigosas são encontradas em equipamentos
eletrônicos e representam
grave risco para o meio ambiente e a saúde humana
quando não manuseadas de
maneira ambientalmente correta. Uma pesquisa recente
citada no GEM descobriu que
o lixo eletrônico não regulamentado está associado a
um número crescente de males à saúde, desde defeitos
congênitos e neurodesenvolvimento alterado até danos
ao DNA, problemas cardiovasculares e respiratórios e
câncer.
O lixo eletrônico também
representa uma grande perda
econômica. Quando os dispositivos eletrônicos são simplesmente jogados fora, materiais de alto valor recuperáveis, como ferro, cobre e ouro, são descartados com eles.
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"Se não podemos reciclar o lixo eletrônico, não estamos
devolvendo os materiais ao
circuito, o que significa que
temos que extrair novas
matérias-primas", diz Vanessa Forti, autora principal do
GEM. Estima-se que o valor
das matérias-primas em todos os resíduos eletrônicos
globais gerados em 2019 foi
de US$ 57 bilhões, mais do
que o produto interno bruto
da maioria dos países.
COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA,
CONSUMO DE ENERGIA E
MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A miniaturização dos equipamentos e a "invisibilidade"
das infraestruturas utilizadas
leva muitos a subestimar a
pegada ambiental da tecnologia digital. Esse fenômeno é
reforçado pela ampla disponibilidade de serviços na "nuvem", o que torna a realidade
física de uso ainda mais imperceptível e leva a subestimar os impactos ambientais
diretos da tecnologia digital.
Em 2023, a gigante da

tecnologia global Cisco estima que a América do Norte
terá 345 milhões de usuários
de internet (eram 328 milhões
em 2018) e 5 bilhões de dispositivos e conexões em rede
(3 bilhões em 2018). O Departamento de Energia dos
EUA relata que os data centers dos EUA consumiram
cerca de 70 bilhões de quilowatts-hora (kWh) em 2014,
representando cerca de 1,8%
do consumo total de eletricidade dos EUA. Com base
nas estimativas de tendências atuais, os data centers
dos EUA devem consumir
aproximadamente 73 bilhões
de kWh em 2020. Este consumo de energia não inclui a
energia necessária para
construir, alimentar ou recarregar os dispositivos.
De acordo com o The
Shift Project, um grupo de reflexão sobre a transição do
carbono, o consumo de energia necessário para as tecnologias digitais está aumentando 9% a cada ano e a participação da tecnologia digital

nas emissões globais de gases de efeito estufa (GEE)
pode dobrar para 8% até
2025. The US National Laboratório de Energia Renovável
analisou 113 empresas de
tecnologia da informação em
2014 e constatou que apenas
14% da energia consumida
era de fontes renováveis.
O contraste entre as comunicações eletrônicas e em
papel
A magnitude dos impactos negativos resultantes do
uso da comunicação eletrônica em comparação com a comunicação baseada em papel deve direcionar aqueles
que são comprometidos com
práticas de marketing responsáveis.
l O papel é feito de um
recurso renovável - árvores
cultivadas ou de florestas geridas de forma sustentável.
l Com uma taxa de recuperação de 66% nos Estados

Unidos, 67% no Brasil e 70%
no Canadá, o papel é um dos
matérias mais reciclados.
l A maior parte da energia usada para fabricar papel
na América do Norte vem de
biomassa neutra em carbono
e outras fontes renováveis.
l A indústria de celulose
e papel dos Estados Unidos
emitiu 35,7 Mt de emissões
de GEE em 2018, o que representou apenas 1,2% do
total de emissões diretas dos
Estados Unidos.
l Mais de 90% da água
usada para fabricar papel na
América do Norte é limpa e
devolvida à fonte. No Brasil
esse percentual ultrapassa
93%. A maior parte do restante evapora ou permanece em
produtos de papel.
l Az indústrias de papel
norte-americana e brasileira
têm mostrado melhoria contínua de desempenho ambiental, que está bem documentada.

Equipe de Two Sides North America
com informações acrescentadas por Two Sides Brasil.

Novo Spandex ImagePerfec SafeTouch
O novo ImagePerfect SafeTouch é um laminado
transparente de 80 mícrons,
disponível em acabamentos
brilhantes e foscos. O filme
incorpora o agente antimicrobiano altamente eficaz
zinco piritionato e oferece
mais de 99,99% de proteção
comprovada contra o crescimento de uma variedade de
bactérias, fungos e parasitas
comuns.
O agente antimicrobiano
é encapsulado na camada
de filme, ao invés de aplicado como um revestimento.
Isso garante que as propriedades protetoras do produto
sejam preservadas mesmo

com limpezas abrasivas regulares, oferecendo proteção garantida por três
anos.
Com seu adesivo de remoção à base de solvente,
semipermanente e livre de
resíduos, ImagePerfect ™

SafeTouch é adequado para aplicação direta em superfícies. A alta transparência do filme preserva a estética natural da superfície
original. Também pode ser
utilizado para laminação de
superfícies impressas, após

48 horas de secagem da
tinta.
ImagePerfect SafeTouch
é completamente resistente
à limpeza frequente com solventes como 70,0% de etanol, 0,1% de IPA e 5,0% de
cloreto de benzalcônio.
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Metsä Board certificada para
compostabilidade industrial
etsä Board, um
produtor europeu
de placas leves
premium e parte
do Metsä Group, anuncia que
suas placas obtiveram certificados DIN CERTCO para
compostabilidade industrial
que atendem aos padrões
DIN EN 13432 e ASTM
D6400. Além disso, a placa
de barreira ecológica Metsä
Board MetsäBoard Prime
FBB EB também possui um
certificado de compostabili-

M

Máscaras de alta
qualidade com
embalagem superior
A combinação exclusiva de qualidade e recursos gráficos
da Algro Design Advanced convenceu o fabricante têxtil Wolford a embalar seu nariz e protetor bucal inovadores. Para as
embalagens da "Máscara Care", a empresa optou por um
cartão celulose de elevada qualidade com peso de 350 g /
m², que garante a máxima cobertura de cor e brilho, bem como uma vasta gama de opções de acabamentos. .

dade para uso doméstico.
As caixas de papelão, caixas dobráveis e kraftliners
brancos da Metsä são feitos
de fibras de madeira virgem
provenientes de florestas geridas de forma sustentável no
norte da Europa. Eles são seguros para contato direto com
alimentos e livres de produtos
químicos fluorados. Os
painéis Metsä são leves e fortes, contribuindo para a redução da pegada de carbono
em toda a cadeia.

Flow Cosmetics escolhe
caixas sustentáveis da
Metsä Board
A Flow Cosmetics, uma empresa finlandesa de cosméticos
naturais, selecionou o papelão da Metsä Board, como seu material de embalagem preferido, para sua linha inovadora de
shampoos e sabonetes corporais e faciais.
O MetsäBoard Natural FBB foi selecionado para a embalagem por sua aparência visual, leveza e ecologia. Além disso,
a superfície não revestida do papelão tem uma bela aparência
natural. A placa MetsäBoard Natural FBB é uma placa nova e
leve, e sua superfície lisa também facilita uma boa qualidade
de impressão. Além das técnicas de impressão, folhas simples foram utilizadas no pós-processamento da embalagem,
conferindo à embalagem final um visual luxuoso.

Líder em rotativas
offset usadas
 Venda e instalação rotativas offset
 Transferências
 Atualizações, serviço e reparos
 Agentes Procemex para gráficas (câmeras de
controle de quebras de papel durante a produção)

Espanha e Latín América
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manroland Goss Americas centraliza
encadernação e acabamento em Durham
manroland Goss
Americas, uma subsidiária da fabricante
de impressoras offset
rotativas manroland Goss
web systems GmbH, transferiu sua organização de serviços de encadernação e
equipamento de pós-impressão de Effingham, Illinois,
para sua sede americana localizada em Durham, New
Hampshire. Isso beneficiará
principalmente seus clientes:
a nova estrutura centralizada
permitirá que o atendimento
ao cliente e as equipes de engenharia de Durham utilizem
totalmente o potencial da infraestrutura de serviço e suporte estabelecida da manroland Goss. Como resultado,
tempos de resposta mais rápidos e melhor suporte 24 ho-
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ras por dia, 7 dias por semana
para seu portfólio e portfólio
de acabamento.
A consolidação da competência de serviço em um lo-

cal central em Durham fornecerá aos clientes a comprovada oferta de serviços da
manroland Goss de uma única fonte. Essa reorganização

Agfa PrintSphere Disaster Recovery
PrintSphere
Disaster Recovery é um novo
módulo que fornece às fábricas
de impressão de
jornais um sistema de segurança
que garante a impressão de suas publicações em qualquer situação. É uma solução de software como serviço (SaaS)
baseada em nuvem para troca de dados
padronizada e automação de fluxo de
trabalho que, hospedada na nuvem privada segura da Agfa, torna mais fácil para as fábricas de impressão armazenar
dados on-line e compartilhamento rápido
de arquivos com qualquer parte interessada.
Usando o módulo PrintSphere Disaster Recovery, os usuários do software de

fluxo de trabalho
Arkitex podem armazenar automaticamente todos os
arquivos de publicação recebidos
na nuvem segura
da Agfa. Em caso
de emergência, um parceiro de impressão ou impressora de backup pode
acessar os dados armazenados de forma rápida e fácil e retomar a impressão.
Isso fornece às impressoras de jornais a
garantia de que sua publicação diária
será impressa, mesmo se a impressora
ou instalação de produção estiver desativada. O PrintSphere Disaster Recovery
também resolve problemas potenciais
com transferências de FTP, incluindo velocidade de transferência, e fornece uma
plataforma mais segura e confiável.

estrutural permitirá que as
equipes de serviço respondam com ainda mais rapidez
e eficiência aos requisitos individuais dos clientes.

Agfa lançará
nova versão do
Arkitex
Production
Arkitex Production v4.0 dá
um passo adiante na otimização e automação dos fluxos
de trabalho de impressão de
jornais para economizar tempo
e dinheiro das impressoras. A
versão mais recente se concentra em uma melhor integração com sistemas de gerenciamento de impressoras para
entrega just-in-time plate, incorporando recursos de múltiplos
clientes, bem como melhor planejamento e rastreamento. A
implantação em nuvem garante
a continuidade dos negócios.
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Heidelberg vende o Grupo Gallus
para a Benpac holding AG
Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberg) continua avançando no
realinhamento da empresa. Determinada a se concentrar no negócio principal
de impressão plana, a Heidelberg vende o Gallus Group para a empresa de embalagens
suíça Benpac holding ag, em Stans, enquanto
continua a lidar com a difícil situação criada pela Covid-19.
No futuro, a Heidelberg e a Benpac trabalharão juntas na máquina de impressão digital

A

de etiquetas Gallus Labelfire. A Heidelberg continuará a fornecer a Unidade de Impressão Digital (DPU) e consumíveis para este equipamento.
Com um preço de compra acordado de cerca
de € 120 milhões, a Heidelberg espera que o
negócio gere milhões de euros em lucros. Os
parâmetros serão finalizados no fechamento. A
venda, que ainda não foi aprovada pelos órgãos
competentes e está sujeita a outras condições
precedentes, terá efeito antes do final de 2020.

Baumer hhs
novo driver
Xact
A Baumer hhs apresenta seu controlador
Xact compacto e intuitivo,
cuja gama de funções é
totalmente voltada para a
colagem automática. O
controlador incorpora a
mais recente tecnologia
de hardware e software,
oferecendo aos clientes o
máximo de flexibilidade.
Eles podem executar todos os cabeçotes de aplicação de hot melt e cola
a frio Baumer hhs no
Xact e implementar aplicações de colagem simples e complexas de maneira econômica. Os curtos tempos de preparação e a alta confiabilidade tornam o novo controlador a solução ideal
para colagem de alta precisão em muitas áreas de
produção de papelão
dobrável, embalagem de
fim de linha e acabamento de impressão.

Koenig & Bauer Durst anuncia teste beta para VariJET 106
A Koenig & Bauer Durst
GmbH anunciou planos para
lançar a VariJET 106 no
mercado com a primeira instalação da impressora digital
de passagem única em um
cliente no início do próximo
ano, antes de uma apresentação formal na drupa.
Visando a caixa dobrável
em indústria, a VariJET 106
B1 de 6.000 pl / h está no
centro do desenvolvimento
colaborativo entre Koenig &
Bauer e Durst e integra a
tecnologia de jato de tinta na
impressora offset Rapida
106 de alto desempenho.
A VariJET 106 combina
os pontos fortes do jato de

31

P

La rensa

tinta digital com os da clássica impressão offset e acabamento em linha, criando assim um sistema de impressão híbrido produtivo e
econômico para impressão

digital de embalagens. A VariJET 106 pode produzir produtos de impressão personalizados e individualizados
ou alternar entre tiragens
curtas e médias.

O VariJET 106 oferece:
Integração modular de processos upstream e downstream; combinação de impressão digital com módulos comprovados da plataforma Rapida; precisão de
registro perfeita graças à
produção em linha; TCO altamente competitivo, produção eficiente de tiragens
ultracurtas a médias; redução do consumo de recursos, custos de armazenamento e desperdício; flexibilidade absoluta para testes de embalagens e novas
campanhas; e resposta rápida às demandas do mercado.

Packaging Labelling & Converting

Screen facilita o teste remoto
de seu UPS Truepress Jet L350UV
Screen transformou a necessidade em virtude, disponibilizando sua nova impressora de
etiquetas Truepress Jet
L350UV SAI para demonstrações remotas em seu Centro de Tecnologia em Amstelveen.
A nova tecnologia de impressão de
etiquetas da SAI expande significativamente os recursos de impressão digital
para aplicações de etiquetas e embala-
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gens de web estreita. E os clientes atuais
e potenciais podem agora ver isso "em
primeira mão" com demonstrações remotas, porém abrangentes da nova máquina.
A Screen investiu significativamente
no equipamento necessário para dar vida
a essas demos online, e a equipe de aplicativos aprimorou suas habilidades de
apresentação para torná-las envolventes
e atraentes em um ambiente virtual.

Nascimento do
"Label French Tech
Club"
Cinco fabricantes franceses de
equipamentos dedicados aos mercados de etiquetas adesivas e embalagens flexíveis - Codimag, GIC, MGI,
Serame e SMAG - decidiram unir
forças criando um Clube para promover suas tecnologias entre impressoras e conversores de etiquetas.
Através desta aliança, os Fives
querem destacar a inovação tecnológica francesa no setor, representada pela riqueza e relevância
das suas ofertas para impressoras e
conversores.

Com os olhos voltados para o futuro da Flexografia
Steurs Graphic Solutions
com uma trajetória de 70
anos que começou em 1949,
quando os dois irmãos
Steurs, de Antuérpia, se juntaram para criar a empresa
pré-impressão para embalagens na Bélgica.
Mesmo com sete décadas de história, os olhos da
empresa seguem fixos tanto
no presente, como no futuro isto é, seguindo na criação
de soluções para o hoje e
amanhã, como frisa o slogan
da Steurs Graphic Solutions.
A Steurs oferece a seus
clientes prestação de serviços de pré-impressão, prémídia e design criativo em
360 graus. Desde 2014, outra área a que a Steurs se dedica é o departamento de
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P&D, encarregado do desenvolvimento de soluções.
Após o briefing inicial, a
P&D cria um plano de projeto
para estabelecer as etapas
necessárias para desenvolver e implementar a solução
proposta - por exemplo, testes personalizados na gráfica, seguidos de análises
aprofundadas. Em seguida, a
Steurs cria as soluções proprietárias de triagem e / ou
gerenciamento de cores - Sdot e S-color, respectivamente - necessárias para entregar o projeto e enviar recomendações ao cliente. Após
o logoff, as soluções são implementadas no fluxo de trabalho.
AMPLIANDO O APELO DA FLEXO

O S-dot foi um dos primeiros produtos do setor de P&D
da Steurs, e ilustra o pensamento por trás da decisão de
criar o departamento.
Cantens explica que o objetivo inicial era ampliar o
apelo da Flexografia para
marcas e convertedores.
"Aceita-se que a flexo tenha vantagens sobre o offset e
a rotogravura: custo mais baixo, maior flexibilidade em relação aos substratos e prazos mais curtos - e todos são
importantes para as marcas
e suas gráficas. Mas, no passado, as dúvidas sobre a
qualidade e a consistência da
impressão eram superiores a
esses benefícios - coisas como densidades mais baixas e
outros desafios", diz. "Contu-

do, isso mudou quando a tecnologia Flexcel NX entrou em
cena e, na última década,
deu saltos significativos.
Então, decidimos fazer do
NX a plataforma para uma
nova estratégia para promover a flexografia como uma
alternativa aos outros processos."
Ele descreve o S-dot como um grupo de tecnologias
de triagem que a Steurs aplica ao Flexcel NX para controlar a transferência de tinta e o
ganho de pontos em áreas
específicas da imagem - ou
através da chapa.
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Hispack muda
para outubro de 2021
Hispack, a
mostra
de emb a l a gens,
processos
e
logística,
passa da
primavera para o outono de 2021,
especificamente de 19 a
22 de outubro, e volta a
coincidir com a feira de
equipamentos, tecnologia
e ingredientes da Alimentaria FoodTech. Esta mudança de datas, acordada
com representantes de
empresas e associações,
é motivada pela alteração

do
calendário
internacional de feiras do setor devido
à pandemia. Com
isto, a Hispack pretende celebrar no próximo ano a
melhor edição possível para promover a atividade
comercial e as exportações da indústria da embalagem num contexto que
se espera mais favorável e
que garanta uma ampla
participação e internacionalidade de empresas e
profissionais.

DS Smith aposta na tecnologia ISRA
m sua unidade de produção em Mannheim,
a DS Smith garante a
qualidade de impressão com o sistema de inspeção 100% online CartonSTAR da ISRA VISION, um fornecedor global na área de sistemas de inspeção de superfície. O sistema distingue de forma confiável e confiável entre
defeitos de impressão técnicos
relevantes para a qualidade e
estruturas de superfície não homogêneas de papelão ondulado. Além disso, o controle
contínuo da qualidade e do processo de obtenção da imagem
impressa reduz os custos de
produção e garante o uso sustentável dos recursos.
Em sua planta de produção

E

de Mannheim, a DS Smith produz vários tipos de caixas e
bandejas para alimentos, produtos de tecnologia e itens de
higiene, que são impressos na
nova linha de produção Mitsubishi EVOL100 usando a técnica flexográfica.
A empresa solicitou um sistema de monitoramento da
imagem impressa que atendesse aos padrões internos de
qualidade. A instalação de um
sistema de inspeção é praticamente um padrão da indústria,
portanto, era uma necessidade
absoluta. A experiência positiva
de colegas na fábrica de Arnstadt fez com que os responsáveis pela Divisão de Embalagem DS Smith se interessassem pelo ISRA.

A Esko lança o
editor de PDF
nativo ArtPro +
20.0 de última
geração
A Esko, fornecedora global de
soluções integradas de hardware
e software para as indústrias de
impressão e embalagem, lançou a
versão mais recente do ArtPro +
20.0, o editor de PDF nativo para
embalagens e pré-impressão de
etiquetas. Esta última versão do
software melhora consideravelmente a excelência das operações de pré-impressão, com algumas vantagens, como retenção
70% mais rápida, economia significativa de tempo e material para
corte escalonado de chapas, bem
como simplificação de trabalhos
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de etiquetas termoencolhíveis.
Com base em seu antecessor, o
software de próxima geração apresenta uma série de novos recursos
e ferramentas que permitem que os
técnicos de pré-impressão atendam
aos desafios dos negócios atuais.
Ao reduzir significativamente o tempo gasto em tarefas repetitivas e
permitir que os trabalhos acessem a
impressora com mais rapidez, o novo software melhora a eficiência da
pré-impressão de embalagens,
melhorando a automação do processo de edição e eliminando o potencial de erros.

Siegwerk se concentra
em serviços digitais
A Siegwerk, um dos maiores fornecedores
mundiais de tintas de impressão para etiquetas
e embalagens, planeja se concentrar em ferramentas e serviços virtuais para digitalizar ainda
mais sua estratégia de engajamento com o
cliente no futuro. Ao fazer isso, a empresa deseja agregar valor ao relacionamento com os
clientes, especialmente durante períodos limitados de viagens de negócios.
Atualmente, a empresa está explorando diferentes formatos e tecnologias de comunicação para interagir com os clientes, demonstrar produtos e soluções, compartilhar conhecimento e fornecer orientação e suporte.
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Rótulos holográficos para combater falsificadores
ovos dados revelaram que a impressora de segurança especializada Eltronis ajudou com
sucesso o ressurgimento de
duas marcas farmacêuticas Biotehnos e
Rompharm que experimentaram quedas
massivas nas vendas devido a falsificadores russos.
Após discussões com a Eltronis, etiquetas holográficas foram recomendadas
para ambas as marcas para ajudar a protegê-las de falsificadores. A Eltronis projetou e fabricou uma etiqueta de segurança
com um holograma estampado a quente
para o Alflutop usar em suas ampolas e

N

caixas de papelão de marca. O design sofisticado usava uma combinação de recursos de segurança ocultos e abertos de
alta qualidade. A Rompharm escolheu um
rótulo de holograma desmetalizado para

Rumalon em sua embalagem de bolha e
sua caixa. Isso integrou as mais recentes
técnicas de segurança holográfica, incluindo um relevo de vidro 3D, e foi implementado em todo o portfólio.

O 2020 Carton E-vent & Awards, aberto a todos
Após o adiamento do Congresso ECMA 2020, Pro Carton
e ECMA anunciaram que realizariam seu primeiro evento virtual (E-vent), o "2020 Carton Event & Awards" em 7 de outubro de 2020. O E-vent será
transmitido do centro de premiação em Viena a partir das 15h (CET)
e todos estão convidados a participar.
Este E-vent especial celebrará os
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prêmios de 2020 para a indústria de papelão, incluindo o European Carton Excellence Awards, o Pro Carton Young

Designers Awards e, a novidade deste ano, o Pro Carton Students Video Award. Além disso,
uma celebridade famosa realizará o evento para incentivar e
inspirar o público a seguir seus
sonhos.
Haverá também jogos, vídeos e interações com os vencedores do
prêmio para criar um show único, informativo e inspirador.
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indústria de rótulos e embalagens não só foi exposta à
pandemia que hoje sem dúvida mudou nossa
dinâmica mais diária para um nível insuspeitado, mas
também se tornou o protagonista indiscutível do
cuidado e proteção de alimentos e itens de higiene ,
garantindo com o seu trabalho a segurança e o abastecimento
desses bens essenciais.
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O K600i da Domino's incorpora
acabamentos de etiqueta
Domino Digital Printing Solutions anuncia o lançamento oficial de sua solução que
permite uma ampla e variada gama de acabamentos especiais
para etiquetas. Apresentado na Labelexpo Europe 2019, foi possível
ver a qualidade das etiquetas embelezadas que foram criadas com a
nova tinta UV67CL de cura UV da
Domino e duas impressoras a jato
de tinta K600i instaladas em uma
linha de acabamento Digicon Series
3 da AB Graphic. Esta solução permite múltiplos acabamentos que
serão muito valorizados por criativos
e técnicos dos mais diversos setores de atividade.
Esta última adição à linha de tintas Domino pode ser usada como
um verniz digital em relevo ou como
um adesivo digital para aplicações

A

de estampagem a frio, garantindo
total flexibilidade com um único fluido. É compatível com materiais convencionais, incluindo polietileno, polipropileno e, nas condições certas,
certos papéis revestidos.

Dantex Digital lança o PicoJet 254
Dantex Digital, a divisão digital
do Grupo Dantex, anuncia o lançamento da PicoJet 254, uma impressora de etiquetas UV digital com
largura de impressão de 10 polegadas (254 mm). Concebido como
um sistema UV de cinco cores,
com impressão rolo a rolo, o PicoJet 254 pode operar a velocidades
de até 75 metros por minuto. A impressora foi construída para capacidade de impressão de alto volume e permite uma produção superior a oito milhões de metros lineares por ano. Graças ao tamanho de
gota de 2,5 picolitros e uma resolução efetiva de 1200 x 1200 dpi, a
PicoJet 254 oferece uma qualidade
de impressão muito alta. Graças à
sua alta resolução,
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O sistema de impressão incorpora a tecnologia "Web Stream",
uma função de reversão automática da web que minimiza o desperdício entre trabalhos. Outro recurso adicional extremamente útil
desta impressora é o 'Reconhecimento de emenda automática' permitindo que os cabeçotes de impressão se movam para fora do caminho da emenda durante as mudanças de rolo.
Como todos os sistemas da linha Pico, o PicoJet 254 inclui o software proprietário da Dantex para
produção de etiquetas de alta qualidade, junto com todos os recursos
de gerenciamento e edição de imagem inerentes a este sofisticado
sistema de impressão.

Flint Group lança
TerraCode
O Flint Group Paper & Board apresenta o
TerraCode, uma linha de tintas e revestimentos
sustentáveis à base de água para aplicações
em embalagens de papel e cartão. Projetado
para atender às demandas do mercado de embalagens sustentáveis, o Flint Group apresenta
uma oferta inovadora de produtos bio-renováveis que podem ser adaptados às necessidades individuais dos conversores.
Além de ajudar os impressores e seus clientes a cumprir as metas de sustentabilidade, a
linha TerraCode atende aos requisitos de resultados de embalagem premium, como alta
qualidade de impressão, consistência do produto e facilidade de uso. As tintas e revestimentos são certificados de conteúdo bio-renovável (BRC) e são de origem sustentável. A
linha também está disponível como pronta para impressão ou por meio de um pacote de
componentes básicos práticos.

Asahi e Comexi
colaboram em um
projeto turnkey
A Asahi Photoproducts, pioneira no desenvolvimento de chapas flexográficas de
fotopolímero, participa de uma i Projeto importante com a Comexi e demais parceiros
do setor. Como parte desse projeto pronto
para uso, a Asahi instalará um processador
de lavagem com água Asahi AWP ™ 4835
P e placas processadas com água Asahi
AWP ™ com tecnologia CleanPrint no Centro de Tecnologia Comexi Manel Xifra Boada em Girona (Espanha). O projeto foi desenvolvido para conscientizar os impressores de embalagens flexíveis sobre o valor
da produção interna de chapas flexográficas e para demonstrar como é fácil fazer isso com a tecnologia atual.
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Crescimento do pedido de etiqueta na HBO Nova
m investimento em
impressão digital
completa e sistemas
de acabamento,
bem como a assistência de
consultoria de negócios da
Konica Minolta, é um catalisador para acessar novos
mercados de crescimento em
etiquetas após a fusão de
duas empresas de impressão
com experiência complementar nos países nórdicos: Haugesund Bok & Offset (HBO) e
Nova Print Stavanger AS.
A impressora digital de
produção de toner em rolo
AccurioLabel 230 da Konica
Minolta foi instalada em julho
na fábrica da HBO Nova AS

U

em Haugesund, Noruega. As
etiquetas serão feitas no
equipamento de acabamento
DC 330 da Grafisk Maskinfabrik, um conversor desenvolvido especialmente para eti-

quetas impressas digitalmente, que foi instalado ao mesmo tempo.
A unidade completa de
conversão e acabamento da
Konica Minolta permitirá à

HBO Nova oferecer aos seus
clientes etiquetas autoadesivas impressas digitalmente,
em pequenas e médias
edições, com a melhor qualidade possível.

Schäfer Print & Packaging
adquire quatro novas
máquinas BOBST
A Schäfer Print & Packaging quer liderar o mercado através de uma atualização tecnológica de gerações, que se materializou na aquisição de duas novas cortadoras de matriz VISIONCUT 106 LER, além
de uma VISIMáquina de hot stamping ONFOIL 104 e
dobradeira-coladora EXPERTFOLD 110 A2, todas da
BOBST.

Interket Group investe no novo XEIKON CX300
A Interket é um dos
maiores produtores de etiquetas da Europa, onde
opera a partir de 5 centros
de produção: Alemanha,
Holanda, Reino Unido, Dinamarca e Suécia. Na Suécia, eles ainda não tinham
uma impressora digital,
então este investimento em
uma impressora digital Xeikon é um marco importante
para a Interket. Com isso,
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eles estão gradualmente se
afastando da produção de
rótulos em alto volume para
produzir tiragens mais curtas de rótulos com soluções
de maior valor agregado. Isso significa aumentar os níveis de serviço e oferecer
tempos de resposta mais
rápidos. E esse requisito,
naturalmente, é a combinação perfeita para a impressão digital.
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Quebrando paradigmas rumo à inovação em Flexo
ão temos medo
dos desafios de
nossos clientes.
Para nós, isto é
uma parte importante da
construção e manutenção de
um relacionamento - é como
descobrimos novas maneiras
de trabalhar".
É assim que Chris Rigby
define a visão da Pulse Media, sediada em Stockport,
Reino Unido, vencedora do
Silver Award no Global Flexo
Innovation Awards devido à
eficiência do fluxo de trabalho
e pela conversão do processo
offset para flexografia.
Esse desafio abrange vários pontos da cadeia de suprimentos de embalagens flexográficas, uma vez que a
Pulse desenvolveu um portfólio de serviços que abrange tudo - desde o design inicial,
passando pelo gerenciamento
de marcas e cores, até a impressão, gerenciamento de
projetos e consultoria. Está
muito longe da produção passo a passo da litografia, que
era o método comum atendido
pela empresa quando começou suas atividades, em
1982.
Naquela época, os clientes eram as gráficas locais;
hoje, a Pulse se posiciona como uma agência de gerenciamento de impressão que
atende a marcas globais de
FMCG.
A presença da Pulse no
segmento de FMCG data dos
anos 80, época em que houve uma verdadeira "explosão"
de produtos de marca própria
dos varejistas. Segundo
Rigby, diretor da Pulse, "clientes precisam de fornecedores
que assegurem que suas embalagens terão consistência
ao longo de toda a cadeia e
em diferentes mídias: cartonados, embalagens flexográficas, corrugados ou rótulos
UV. A Pulse enxergou essa

satisfatórios, e a missão da
Pulse era melhorar a qualidade de impressão da embalagem geral e a consistência da
cor.
Uma equipe técnica formada pela empresa, a gráfica, o fornecedor de chapas e
um técnico de tinta revisou o
design para decidir a melhor
abordagem, considerando fatores como a divisão de tons e
assim por diante.

"N
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oportunidade e abraçou-a, e,
30 anos depois, entregar consistência ainda é nosso principal negócio."
NO CENTRO DO TRIÂNGULO
Ele descreve a Pulse como uma "agência de gerenciamento de impressão".
"Ficamos no centro de um
triângulo com designers, proprietários de marcas e gráficas nas extremidades desse
diagrama. Nosso trabalho é

garantir a consistência da
marca e, para que funcione,
os três precisam confiar em
nós para usar nossa experiência para garantir em seus interesses e obter os melhores resultados ", salienta Rigby.
O prêmio vencido pela
Pulse no quesito Inovação é
um bom exemplo dessa relação colaborativa com os
clientes. A caixa de cerveja já
havia sido impressa em litografia, com resultados pouco

MAIS VIBRANTE
Segundo Rigby, o fato de
a Pulse atuar no setor industrial/flexo também é favorável.
"É certamente a área mais vibrante de impressão de embalagens atualmente, aquela
que está passando por mais
inovações e melhorias de
qualidade na última década."
Ele atribui muito crédito a
isso à Kodak Flexcel NX. "Há
dez anos, era difícil para a flexo combinar a rotogravura e a
saída de offset, mas o NX foi
um grande impulso - até porque encorajou outros fabricantes a investir no processo
flexográfico, melhorando ainda mais a qualidade, o controle da impressora e das tintas.
Igualmente importante foi a
disposição das gráficas de se
engajar e ampliar ainda mais
seus limites."
Em curto e médio prazo, a
superação de limites está colocando em jogo tecnologias
como gama de cores estendida (ECG) e paleta de cores fixa (FCP), já que as marcas
buscam reduzir os custos e
as pegadas de carbono por
meio da redução de cores.
Com a sustentabilidade se
tornando um item cada vez
mais importante para os consumidores, há um grande foco
em materiais recicláveis, especialmente plastico. Nesse quesito, a Pulse está atualmente
envolvida em uma série de
testes em novos substratos.
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FORNECEDORES

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
FORMATO LP
FUJIFILM Portugal
GRAFODINÂMICA
GRAFOPEL
IBEROPRENSA
IMPRESSIVE WORLD
INDUQUÍMICA
ISOGRAPH
KONICA MINOLTA
KYOPRINT
LACOR

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

www.fedrigoni.es
www.lpereira.pt
www.fujifilm.pt
www.grafodinamica.pt
www.grafopel.pt
www.iberoprensa.net
www.impressive-world.pt
www.induquimica.pt
www.isographsl.com
www.konicaminolta.pt
www.kyoprint.pt
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

